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 ےک وو لا ےک آے ںوہوف بر

 ابد هاب ودر روا ساب ت ناسمانا

 تالعےک ےن آ

 غرو رار یا ےک ماسک تلا دپ

 ولا ے تموت رم یب روا ے آے

 ےک اروا سم

 ای روا تالاعےک ےی

 +  تاعقاوےک ماناروا تیلوا

 توافل 1 لنا
 سیف

 7 ےہ ےب نامت ےک ماس وبا اطلس
 نقش وبا ناطتسا ترک
 ےک نان اح اک اہ ون ا ذولا ےب
 ںیلاو فریم ب رخم ےک سنا دعب

 ا
 اکتمولع یک یا روا ت الام ےک ےناج

 ماتا
 کم نبات وا وبا ناطلس
 اناما

 ل رف
 برخ” ےک ریعس وبا ناطاس نت نی زوبا
 ےک ےنآ وج یک تموک لا تب
 :تاعقاووچپ ےک اروا تالا

 لار اف مکار
 لن

 نایزوبا تو < نفت اتیا ناطلس

 یک امسملتےس برخمر اب یرسود ےک
 تالاعےک ےنآ جیک ےتمولع

 تاتا bs اروا

1 
 ےک ناسا اک جوف یک یا روا وھوہا

 ص
 ]سارا ناز ہما یو ناطاسٍا ۹
 ۱ تییتملااک | ۰

 تالاع- نایزولا

 ہلاک ا لاواا

۳ 

 نا روا را زا ملادوا ےرکت داغ[ ۱

 وج ھتاس ےک ساروا ساب و ۳

 تالا ناےۓ وہ ےک ا

 کج یر لاخر واو قبا ن اطلس
 کج یکروارو اوج ا ناطلس

 رای ۲

 ےہ

 ای رواوھڑپا رب ماقم سو دملا ںیم بارلا ۲

 پ سیم تبیضم ےک را ء۲

 ےک ایر کل نئے یر ےک ناز
 تالاعے ےن اج ںیم لایق

 نرم ناست کے رحاب نال | ۳۴
۳ 

۳۳ 

 ناب روا ےناھکت سلقےک ں ۳۳

 تالاعےک اہے راتوں ۳

۳ 

۳۶2 

۳ 

۳2 

۳۸ 

۳۸ 

۳۸ 

۳۹ 

۳۹ 

 فرط یکن اسمات یک خلا وتو با ن اطا
 تمور ارو اولاد بخیر

 اواود روا ےۓ رک ت وافب ےک فر

 وبا روا ےن رمگ جیو یکن ای زوہار یما ےک

 ےن رھگں وج فرط یکت معاطاےک مک
 _ تالاعےک

 نم

 روا ما ن اہ لاف ے برخ

 ے ںیٹشچ ی روا هوس روا ےک یا

 کنج نایمرد
 ےہ اب ےک لا روا فشاری

 تالاعے

 اصف
. 

 رم یا روا وم اپ ب

 تالار نر ادا

 رای کن ایام

 یا ناسا
 دا

 کل زباروا تاپ ناب

۵۰ 

 دم

۱۵۰ 

 ا

tor 



 خارج... نورظنر

 ناوک

 نایمرد ےک ناروا انکی نایمردےک

 ات

 وز

 رکی کو یپارب ںودعرس یک سوا برقم

 ایک نیفش وبا ےس ےک سا دوا یش
 ج وہ لاو ی تاج یک انک

 توا یکی فست

 یزاتدر رصامم کوا
 لا

 نام ناطام برخ ا

 اوہ نہ حلق ت و لک
 ل

 فرط یکب رخغم یکس اعلاوبا ناسا

 روا لاتا یم تمولع یک اروا یاو

 یکن استدل یی ا اکو قوب اطلس
 او فرط

 ص

 | سزا نلیمرد سد الوا وبا اطلس

 ا اک ن یفش جا روا نو ابی کر ضوت
 ےس پاپ پار وا ےس نا یم ےک
 رک باتس الگ

 صف
 ر

 ےک یا روا یرادر مد یکو وا ناطلس
 ےل ی او طل کن دغش وبا ےہ
 انی ورق ےس اروا نہار کس وک

 ضم
 ل

 اک ارب انک ےس ریت اکو تولا ناطاس

 نو٢ والصف یت رش رواندا
 رم

 4م
 ۳ ا

 روا انآ ے یا ےہ یک و وا ناطلس

 کوبا روا ےن وہ اےک کلپ

 ی تارا نکا ار نام

۵۵ 

۵۵ 

۵۵ 
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 4 ناو

 اتاچ فرطیکب رضماک
 انا ںیم یت کولا ناص

 گن
 نی با ھت ےک جاا یکن رم ب
 وہ لوبا ناطاسرو ا کلک
 ہرہاعمے سوب نہر اک ن یش اتوا

 لع
 ے رم یک ناسا کوبا نہ ن ایزولا

 | گا ھپ ےس یاہو اک ارب اناج ےل ےک

 ناب اپ ےک رخ اھ رکا
 رک

 اک برضم مح روا تافو یک ن یف ا ولا
 ہت ناس
 ون فسول

 لص

 ۔ باردا تافو یک اپتلاوبا برفم اح
 برخ روا ن است اکو تو ا نیب ناز

 ار اسا
 لی

 ےک یھ نیکو اقاوم

 شمس فک
 لصاع تسایر ںی یم ںوس اروا

 نایباک ےن رک
 لٹراپودےک رخو رک ار

 یاج کت فوورات

 ټا ایک کوم ان: ب وق
 ل

 تالاح ےک نہ دای نہ ہک ب دشار وب

 شر کروا تیلوا لی تالاع ےک ناروا

 نایاکلاوحا
 او نم لس

 نہ
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 ناناضهتسرف

 رضا ناو
 نا ویب ےس لم لایق ےک غنی دای نا
 س ہلا تط ےک دانزوج تالاع ےک
 وج ںی ںیم ےطسوا برضمر وا ےت ےس

 |نایب کس ا یت ام تطاسو تسوک
 ۷ ماجتاز ان آ کل اروا

 ۱۷ رجا نب ناتا

 11 تافو یک وکار طع

 1 نوط روب لس نبوت

 ۱ تارمرعاق

 ۱۷ اح چ وباب نارات

 ٦2 تافو یکی وقلادبع

 ٦ے || کج یکیٹوقلازبع نیر شروا نیا ما
 ۸۱ رای رامن

 ۱۷۸ | ام ناستک ابن برق
 7 ۱ تاو یار
 NA ہت ےلت ےک ہلاکت

 ۱۹۸ ملت روا تاج یل اک نقل وب
 ۱۹ ہت تورات

 نیبام ےک یوقلارہع نب رگ روا نا

 ۷۹ ٠ لہ

 ۷ رگ یوم نت ویا
 ۷۹ متلب ارم

 ۱٦۹ || یىوقلادبھ نھ زون یوم
 nej 7 لقب بلاک

 le تعم کنیز ن٢ فیل
 ۳ تافو کب وقتل نب فسی

 اک یر مون ہپ لوقااع ےک ططسوا برخ
 اےا طب

 اا تالام ےک ر لر
 اےا ص

 روا کک اب ےک تو غ ات قوت مال ین

 نی وا ن وطب ےس س عات ہظبلط سا



 متلب 0 .نورظیا جراح

 نارخ

 م اجت ااک ن اروا تیلوا یکن اروا تالا
 ہلمماکن سام ظن م نافع
 ترابا کر حس یک نامل ےک تلی
 یار ےگ

 یت

 نک ںی وت یب ےس شب لاخہقبط

 ےک تراماروا تافرصط ےک نضانرم ای
 ےک ناروا تیلوا یگ ا روا تالا

 ۔اکماجنا

 یرادتش کیا
 زار فالف ےک تموت کی یر

 س

 روا بوش باسن اس نرو نما
 تم دو کل صاح یکن ا یب بب 2
 EE تازہ ان

 گیس تره ود

 زات نا نا یل روڈ کا
 ا جاوا

 لپ ی ںوجوف
 یش ۱

 اروا تام بقا روا سام

 تاعقو او ے آس رک نارود

 ص

 ےک سا دوا تراما یک ین ب نار
 ںوتود نار چپ روا ناخ کس یارب
 یکن اد عن ھم یئاھب ےک سار ےک
 تاحتد ت الام ےک تبر

 رارف کٹ رک

 یکم کج راک ۲

 یلاھڑب رپ یز ات کن یر
 یک روا ےس ےک یا روا ناری

1 E 
 ےک ےھج سور ےک نشکلیب یب ےک

 اےا

۲ 

۲ 

۳ 

lar 

۳ 

lr 

 اے"

Lr 

lr 
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 اے۵

۵ 

 اے۵

 ے۵

 اے

 اے۱

 ۰ ترابا یکن ادب ن: ناخ

 گج ے تاز ن اوض

 1 ترابا کا فارع

 ریتم کر اس یر روا رکن
 یا دعب ےک تافو یکن وسام نج دیش
 یارک کریم اب ےک

 ل :

 کے سم تستر اکیا
 وک رش یکد تراماوکن یب ما مایا
 ےک ءارما ےئاو دعب سا روا یک 3

 مدارا کلپ ی کسب
 تسافو ریتم

 یایشقلوبار ا

 2 ہر کز

 وہ شات ساک نم

 یک نیش نب نا رم روا نا رع
 کا

 لص

 روا اناج سیم یت ےک یگ نار ما اکا ہش
 ےک سا روا اناج لکل ےس نی رھپ
 ت الاح ےک ےن اھ تست ےک یم
 ےن ےک ھم
 ترابا یر روا فا
 مپ نیش اج اک ن یل وار

 تافو یک گشت عاب ےک من کیا
 لج

 ادب ےک اروا تافد یک گار یا

 نٹاضتسرہف

 رو نوح رز
 رب نب ب وقع ابرار ۹ اع
 کج لزا قا لوں یم ر ےک نکا | اے۹
 ےک ےک روا بوقیل) اچ اے

 Ar نتا اےے
 گن نایمردےک بوقتیل روا نار ھٹعا| اےے

 روا کت اس نا فن
 Ar یا اےےک
 AF ہلال | ۸

 ۱۸۳ || ںیم ندوی فواد نم ب وقع
 ۸۵ لصق

 اب شکار فاقد اکف سو وا ناطلس
 روم آی اپ کس یا یورو مت 2۸

 ںوھتاپ ےک سا دعب ےک ےن ریمارچب
ILAےک سنا آ ریقا روا تککالہ ی لفقم  

 ۸۵ توان فاظ|ا ٩
 ۸۷۲ رمز 4

êلصف  NY 

 ۲ اے جی لک هتسرامبا ع یر و ۰
 نار[ وا رکن بوق اطلس ۸۰
 ۱۸۷ ]| غرق غاطح کج نیا ےک ناز نم ۰

 ۸ لن
 سٹوق ہفیلغ ے ںیم صفح یا لا ۸
 نبوت ناطاسوھتا ۔ےک رخ ۸

 ۸ تاقاعت یرافسےک

 ۸ي کا

 ۸۸ لن 0

IAFروا تافو یکں وید وبا ہ شارع 3  
 شاخ اک تسکین دعوت برغمأأ ۳
 ی تسیوب ۴
 فرط یک ارم کت سیب وبا ناطاس | ۳
 06 گر ۸۳۴

 ۸ك لصف



 ل EE امی ا

 1 بلاط ت ں و ھچب ےن 1

 ہرصاحم اکس یل شنناو لین
 تو

۹۶ 

19۸ 

1۸ 

19۸ 

9۹ 

9۹ 

9۹ 

 ناطس تزاجا لرھتالا نا

 یفعاط رمجالا نیا بم ت رے فول

N EES 
 ر

 کس ناک زز ن نا رھے رھا

 اوم ےس ےک ہر ےسا فا زوا تر
 و چ
 نار ےک ناطدع س وزو رر

 تالا ےہ

 ہرابود نابت نب بوتل ن نااطلس

 اناچ نا
 مشن کن اط

 دایتااک یخ طر وارمالا نیا
 ت داخ یکن اونا نروح
 اوج ہنر شکر مالا نکا
 ت الام ےک کج اھم الا نبا

 صف
. 

 ہک اش ےہ ےس یا فالق ےک یغاط

 فو ان اطلس روا تواب

7 

rr 

rer 

۳۹ 



 مگا. نورلننیا را

 نا
 ےس تلا ےک عناطلس رطاخ یک ا
 وتر سزا دعب ےک یا روا وہ رادربھب

 تالاعےک سو

 تافو کینال
 سلا راپ گیج ےک فس ولا اطلس
 ںااروا ےک رمکور اوم کس یر شروا ےناج

 ےھت تاو رغ ےل او ےن وہ لین نارودا

 تالاح

 گن ےس ریلیشا

 ۰ یرگتافنومرق

 کج ے ویک 72

 روا ءانوہ ےک اک ا کئ اش ہیخاطا
 ےناپ تافو ےک ناطلسماس رمز گا
 تالاع ےک

 اپ کسي کن واکس تان ئا

 اناج
 ساق کری مرا نیم ریما
 ےل او ےنوہب صا تموکع یکن اطلس
 حراوخ یب تموکع زا روا تاعقاد
 تالاعےک

 توافب یک یل دا نب ھا

 تواطب یکن اگل برک

 لوتتعاطا یکن اطلسےک آرا

 ںیم تعحناطار مالا نبار مچ دوا ےن
 تالا اہ باو

 قد نامر و ےک ناطاسروار الانا

 شار« تع اطا تہداخب یکم اعلا ریما
 تالاع ےک ےن آی اد روا ےناج
 ےک فورزا قا ےک نار شش نی نافع

 ۔ || ےک ناسا ناطاسبوا سما

 تالاحےک ےن رک بات ہروا کج ھا
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۳۵ 
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 ناو

 تافد یکن ای تار
 * تافو یکن ادب ھ بوق
 |نااطلس روا ےنرھکتبواخب ےک ہییلعاط
 ئل ےک ےن کف نج ھتاس ےک اےک
 م-- تالاعے ےن اج
 فیر طروا ےن رک واخب ےک ر تالا نا

 ددب یک یخعاط ےک سیا سیب ےلاحم ےک

 عل ےک ی وہ زو ںی ل کف یر

 لا ےک ٰنااطلس روا ےن ئور وا طو زات

 تالاعےک ےن وہ رد ےس

 ہل ر وصرت

 داب ےک ماع وبا ےب ےک ناطلس

 ے٦ فرط یکم را تاچ ہا شرا
 تالا

 ل

 ےک اردا ےس ر اکے ب ےک ناست

 تالامروا تاعتاوے اونو« نایمروا

 “تافو یک ناشیخاط ”
 الب ےک ماع ولا ج ےک اطلس

 آف ر آہ زاف تاب روا فی
 تالاعےک

 یا روا ےرمصصاحم ےب ۳ ناتا

 ]سا روا ترصاخ تاب ےک ناسا
 ٭ تاعقاو لاو دوم نت نارود
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 ت الاخ

 نارطمور عی

 “تعا یکی ییز”
 تب کالا"
 ے یا روا و ںی ولاا

 تاوق اوج ےل

 ےک کول یٹرفا ےک ہا روا شوت
 و تالاح ےک تیام و طق تس دان

 ۱ تاعقاوا

 ناسا واب نب فسول نلاطاس

 کین کان یک
۳ 
 ب

 تاتو اخ اب یا نش

 هتسارما اپ ےک ناطل روا فتا

 تاعقاوو ت الام ترور آیت

 راب توں ار

 ہمان باخ اکر صانلا کیک
 لن

 بس اکر سولار ما: تماخب لر نیا
 : ہرامخغ اکر الھلا نب ناثعروا ےن رکرضق

 انک نورخنفرط یک
 ۳ ر سر

 رت روا ںودایپ ےک سرنا اک ناطس

 ددرب تس لوژامنا
 ا ےک تم ازم یکن اطلس اکر نا
 ۱ رکی را

 شاہ کریار ما
 لراتفون لری رم

۲ 
 نور گا سیب ںیوس شٹرا روا ےنرک
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 تاو ل زورن نت ہادی |
: 2 

 نیر ئادپکونب ے نوریخ نیا

 لوح اےک تافوایک خم

 تالا ےک تموت کت اتوبان اطلس
 ۱ زفس

 لس تی ملال امت روا اوبا

 رار فاکس ساروا ب وقم نہ

 اناج برض کت مانوبا

 یر ول دز نت فسا

 ۱ اناج
 نر یارک اطا نب ب وتب

 یف
72 

 ولا نم نان یک ناطلس ںی طب اب
 ۳ ےن رک نج ھتا ےک العلا
 تالاعےک تافو یکن اطلس سیٹ نٹروا

 فذ یی علاروا ایسا
 رار العلاوبانن: نا

۳1 ۳ 
2 

 ںیم یا روا موت ی راو لا نطل

 تاعقاوتساو لس

 93 ساک رصلاولا یب 1 وا
 ولا بیشی ی :
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 تاوقاو ۓ اوین یم
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 یاد فرط یک اف یک بارما
 دہ یم. ی کی گوار ما

 رم
rrr 

 نہ( ۳۴

 انجم نار کب رخ سو
۳4 

۳۳۳۲ 

9 ۳۳ 

 بم , توانب یک رک یلرفا ںیم دب ۵

 دعب ےک تاد یت ٢ن طلس روا رک

raےک رام  

 ارب ےس انا ۳۳۵

 دعب تم زواک تاریخ ۲۵

 ترا کم ۳۳۹
 رشت

 ا

 دل ےل ےک سا تست
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۳۳۹ 

 شا یس اروا روک یک رحسولا ناطاس

 لاک اروا تیمم یک ی اتکا لہ نم
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۳۳۸ 

FFA 

۳۰ 

۲٢ 

rr 

۲٢ 

۲٢ 

۲٢ 

۳۱ 
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 فال ےک 7
 مداد

 لس لا يا نت نان اکر الا نا نیا

 - سن 8 1

 ہر ناس رر شرت نری

 ےس اے آت نارو ادوات مک
 تاعا

 زمر را و اوبا

0 
 ا

 ں

 ات آرا. ترافو یگریعسوبا ن 99

 ےلاوینآ لی نارو یا ردا تیلو

 ا٭پ یا یکن اطلسر وا توا اما
 ےہ رس ےک
 تاعقاوے نر

۴ 
 ل

 ولس ےل ےس لب
 تالا ےک ےل رک وص یک اہ ولا ریما

 تقرب ںولاےک رب زا کیا

 اک نشا وبا ناطلس ہورصتامم اک نام قا
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 تافو یکن یش اتوباروا ہل رب ناسملت

ror 

۳۳۰۴۶ 

rrr 

۳۳ 
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mr 

rer 

۳۳۵ 

۳۳۵ 
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rey 

۲۴ 
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TA 



 ناونع

 ر

 فلک یک سرلا ربع ما شب مت
 یک یا روا اترگر افرا اک ناطلس
 لاو تروم

 صف

 رپگولا روا ے رک ورق دوری نیا
 تاقا ےک ےک شا نزلا
 داهج مزعاکناطاس
 3سال خط کک ادم

 نا

 شکر زآیکں وناملسمروا فیر عش
 رک ول وموت یار عن کریم

 یتباو یک یخاط ےس فرط
 راک غاطے لیا

 ءالعلا لان, نانخ

 یراقر گیں یب ےک ء او
 نس

 فئاحح ےک ناطلس فرط یک قرش
 ےس باہ کل د تروا نش تر وا ےک

 تالاعےک یک ی 2

 ری نآر قدر کے تانپا سیم فیرش مم

 ص

 ی اعہاش ےک ںویناڈوس یو ڑپ ےک برغم

 اینک ا خاکن اطسلڈ تمدخ یک
 لصف

 نشر یکن اطلس ھھتاس ےک سون مکاح
 لاوحاےک یگراد

 لنزاسے ناطلس یکرٹیادب ولا بجاع

۲۸ 

۲۸ 

rrq 

۳۳۹ 

ror 

rar 

۳۵۵ 

| ۵۵ 

rao 

۳۵۵ 

۳۵۵ 

 اقلاوا

 وہ لر ںیم لل 2

 لورم لوببا
 یکر فو ےک یس وقوالوا روا لا او

 یکن یدعومروا توانضب رپ ںودعر سیر غم

 تالاعےک ےنرکغ وج ےک نا فرطا
 ۱ توان! ماو

 لک

 کن اطلسونہ سی او طسوا برغم
 اش نانع وبا ںیم برضم روا تواخب

۱ 

 یہ ر یکم اطاوادالوا
 ق

 ر

 < نارات کر اولار پکو تواخب یک حرازف

۳2۸ 

۳۸ 

ra 

۳۵۹ 

۳۵28 

۳۹۰ 

۳۹۰ 

٢۲۰ 

1 

۳۱ 

۳۷ 

rH 

۴۳ 

۲۲ 

۲۳۲ 

۳۹۳ 

ENF 

 سیر یکن یہ روا فلش کو
 تالاح تاب

 ہدباعم اکو و از خم رواواولارپکونب

 نوم یر ارج یا

 ہلھب ناروا
 رصف

 یر روو ارا ےس طط وا ایا

 تالاع ےک ےل ںیئاو ےک ںودصرسا

 انتہا ے زط طن ی ںی

 یا ۱ ۰1

 معانا رب طسوا برق حس سو

 یکن یب فیلرع ت سود گا روا ناطلس

 تاعقاو ےن رام

 کرو یداو کرم
 رم

 4م

 ناب فریب رغم کن وان ناطاس

 یش رند دوا ہبلخ رپ سٹ ان فوم

 تاعقاو اهن آ

 یگاور سذ کن اطلح
 کیہ ےس وی لش یوم

 ارس ی یکن اطلس

 لای ےک ناطلس ے ورکس اکز صانلا

 من ان

 ۱ اے ری کن اطاسپ سام |

 اےک امی فرط کل مے
 تعقیب ید روا رک
 ۱ رارثاکن اطلخ

 گ٠نج یکن اطلسروا نانخوب ریما

 اد فر طی لیکن
 صق

 ال

۳۱۳ 

۲۰۳ 

۳۳ 

Fr 

۴۲۰۰۳۴ 

 ا

۲۰۳٢ 

۲۴ 

۲۵ 

۲۵ 

۲۵ 

۳۹۵ 

۲1 

۳۹۹ 
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 ے۲٢

 ش3
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 ۲٢
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 ریون ناوک رنز ناو ززص
 ۴۸, ۳ r تالاعےک تافو یک اروا اک نمت ناتغولا اطلس
 ارم یر لاستیک اب نرو زو | ٣ توان ین اسروا ساز ملت داداا جم ینب ںیم دانا ہےناج
 را کر وص ب نامل ےک رک واب | ۳ تاقال ےس ورگ یان اوا طاس نازار
 0۸ تالا ےک ےک رق | ا م یکم را | ۸ تالاعےک سا

 ۸-۳ اجگ ح وار یروعسم ا ۴ لا ۳و لص
 ئ9 لص داسے سک نور عت ترب نرم ست شش داد

 یک ب رخم انت ہرا لاج کما سوا ter ےس ا اکن یب دعوص لی ہیاچب وا سرت
Iیب روصن روا انوہ شا رم توک  

 ۹-۳ لن ter زض

 ۳۹ تاک شمروایمزوآ ے۴ لا ورواضت کن انعوبا ناطاسپ مياجت

 ناجا و زیر ۵ ناب فریب رکن ارس

 ندا ےک افر اک ن ام نی روض | اھ ل
1 Ea ںوج وفاکب جاعروا تدافب یک اجحہ کا 

 الا ےن کمر اھا ےک 27
 ۳۰ انرکرات اک ا روا ترازو

 ۳۸۰ رلغداکن اطلس شر شی[ o تالاع- نر تیر فا

 ۰۸۰ نس 1 لصف 2۰ یراق یار

 انوہ لوزم اکر الا نیا ہطانرغ مکا ۲۱ | بزم ما تاق یک نالا اعام ۰ ا رپ

 ےک اطا کر نیاروا لک اوضر رب تراماوکدیعس ےس تواضب یک عن ما اے یازفا ت ز۶ یکن ورلف ییا

 ۲۱ ات ۲ tet لصف 3

 ۲ صف r 2 تاحقا: ےک ور لا ن٢ بجاح

 مور مدت اکرم نب نسنا ۷ ل ررظنریمارب دحرس یک ایہ ےس ااکن اطاس
 تافو روا ےنآ بلاخ ےک ناطلس تک اولا فرطی شام 2 < لب سقط وا رک

 !N تالاعےک نا ےہ یر ماع اکو ؤاد نب نامیلسأ ٢ا انکل

 ۲ لگدوج وس یکن ودلخ نا ںیم سج ۲٢ چ ےک | ا ہر اور یا نمک

 ۲ رپ |ںوئب ےن وس کن اطلس لیک تافوأ ا ہت

 لب یا و یاب کس سا فو لوس | . تاج لو اعا

 nr تالاعےک ےنارذردانأ اے لص لج ی نا وبا ناطلس نج لضنأ وبا

 nr نک ین کوما ںیم حاون ےک نامسلتأ ےک رد : ےرکت واہ ںیم یو
 روش سس ےنآ ی نارود یا روا هیچ تاند یکاروا بی رفت امسا اک روگ

 ےیل کس ق ر یساوکن اب زوبا ے £ اے 5م ۲ تالاعےک
 کا اک نیدعوم ءارما روا انید رت اع تر سنو اکں وج وف یکن اطاس

 ا ا کو ےیل ےک ناسا گن نا نت

 AF تاعلاوو تالاحاا ۸ انکی رایت

 و سس اکی را

 ےک ےناج تفرط لو ۳

 rr تواخب یکن ھم نج یر جا لیٹ



 ج سس نورنا

 ناک

 ےک ملس شادی اکم اسوبا ناطلس
 انجم اپ سیم را

 نس

 نواب ےک یا روا م ربت اطا
 کج یک مانمکب ناج یک املجتےک
 تالا ےک ےناج دب ےک

 صف
 7 ام ۳

 شمس یاب نوه روا نک راع
 ےن ہیرو ےک یکام یباروا ےنآےس

 عی شکر ےک رماع روا تاعفاد ےک

 تالاع ےک ی راتو

 راے ی زاتلار
 س

 رواہ لمت ست کر ار ہک ترک زو

 تالاعےک یا

 هرباعم نیرو کس مایا زو
 نس

 یکں وبرع رب ںیھتاہ ےک نل دبعآ
 فرط یک ق رش یکم یا دبعروا تعجب

 :تالاع ےک نور

 یل الواروا فالعا
 نکن سواری[

 لص

 رپ ہساملتھ حت اس ےک ںوج و اکی ام نہا

 شرم ےک کار پرواز روال
 ۱ تالاعےک ےناج

 لس

 نبی زورعب کس ناروا تواطب یرماع

 تالاعےک تاافب یک کام

 ایک نو باج کن اکرام
 دینا

 رصن
 ر

۸۳ 
۸۳ 

۴ 

Mfr 

۳ 

Mo 

۳۸۵ 

۵ 

Ma 

۳۸۵ 

Ma 

۷ 

AY 

۸۱۷ 

TAY 

۸۰ 

 نره

MAL 

 ۲م

AL 

۳۱ 

 ناوک نفس ناو

 کج نایمرر ےک ولر م اھرواورطب | ۸ اب شار ےک ناطاس ےک امامت و
 راز ۸ تالا ےل

 ھتاس ےک ںوج وٹ نارلسم اکر ولا نت ۸ سش
 نکہ قاتا ا ر یعروا توم کی ادق ب رق ن اطلس
 ص ےک تیب یک نا نیا
 روا ےئاج فر یکن اسمعےک ناطلس ا ۸ : تالا
 ےن آب ااط دالب میقب ےک کا یا | ۹ لن لاربکن بر اطس
 اف ام کاھب ےس ںاہو ےک ھتوبا روا ۹ عآم لکی رحاب

 تالاعےک ۹ "یت
 گهر بناب رخ یو روا ےہ ےک شنا دبع نی رے زو
 یگنادر یکن اطلسبناج یکن ااسملت ےہ رم ارا تیرو ےک از حار ہت ن اطل
 رآ ازات کرار ن اطلس | ۹ تالاعےک
 اناچ اپ ےک ولا اک اورق کا A4 توم لر زو

 ماق کی زو شش نر ۳۹۰ | وہ لاباکتراما یک یز لادب عن اطلسا
 اناچ لاپ ےک ناطلس اکن ورم نیا ۳۹۰ نب

 تیم تروم | ۰ تداخب ےک ماس ییا لوس نت لعاب
 لض 8 ردم ساےک ناطاسرم لا

 لا روا با را ےک یو برم ۹۰ تالاع لپ تام

 روا یکتا باہ یک یر لک نایز ۰ رپ شا اک ن اطلس
 کن اطا روا ن اوبا کں وب ما ۰ تسکاں وج وف یل ضنأوبا
 کردا انرکب لاغ رپ تموکقوکب س نا ٩ ترم کلم

 تالا ےک ےن اجو کاک | ۳
 نون بش لورم | ییصم یکرومص نیم نومیم نج یگ رو
 کج سیب تافاض ےک ہلا | ۱ تالاعےک توم یک اروا

 رکی اہک ےس نورظنتاکناطاس | ۱ رک
 اتارے یر حاربت ن اطلس | ساب بان مزه اطلس

 ص کج ھا ےک سا ںی لبیک سرو
 مع ناطلم ےنبا ےک بینا نیا ا ٣۹١ | تالاعےک ےناپ رپ اروا ےک
 ںی ناس اتر کز وچ وکرل نہا کرنا | وار کک ما
 تالاعےک ےن آس اپ ےک ناطلس || ۹۳ تام فدا

 ارز واک ب یا نبا ۳ ا ئل
 ۳ تافو یک اج وا نلاطاس rar تالاح ےک یبلاو یک ارٹعخو رمز

 نیب ضم تسسربگ
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rar 

۳۹۳ 

rar 

rar 
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۳۹۵ 

۳۹۵ 

۳۹۵ 

۳۹۵ 
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 اا اطلع
 یک واق ن اطا ھت اس ےک نور

: ۸ 
 عناد یک نیلا نب ا

 یک ایعو لاک لاو و

 شر

 ےس نام ہلصیف اک :یرعلا دبع ناطلع

 برف ب مک روا انا هوم بلغم
 ٠ تالا نام ٹل اہ

 تعیم یکدیس کس ناطلح
 دار ریسک زن بازو

 لی

 ےک وو لا ےب اسوا برخ روا ناما

 اےک وہ ات
 وور یکی وغ نب طع

 تو یک ورش نوب
 نین

۳۰ 

Per 

Î rer 

۳۲ 

Fer 

rer 

rer 

۳۰۳ 

Per. 

 رچاکی اپ نااطلس [

 کو ۱ نب جا ساپاا وید ناطلس یکم ا ۳ لےے

 ےن و نایمرد ےک ںسادوا یک راقعدوخ

 تالاعے تاعقاوےناو

 لار 2 یر با

 یکی یکن انت نیک

 نیکی راو ں ڈس یریق
 ایش ناریم ےک نومرز

 رام کن رام

 اس لیمو نا
 می

 فاد لر
 روڈ ا یک سمو مرتا ےک مزو

 ص

 تالاعےک کس بیتا

 | تستر وبا زو اک لوبا اطلس

 کرافت بیل نیا
 | یر لک بیم نیو اطل

 ےہ لاوج راعشا هو ےک < بیا نیا

 ےس ےل ا تو ےک توب ۱
5 

۳ 

Fe 

۳ 

 ۳ے

Fen 

۳۰۹ 

 ےک واد لاس روا الا نیا

 ود

 ا
 تشک بینا
 ںیم ےن اھ اراد یک اطلس

 نارد

Eت  
 2007 ول اف اکیا نیرو

 روا رآ ںیم ےن ان اراد یک اجل وبا

 اکر ماوا ںیم تاضوبقم

 لاو کرامت 2

 کیان نرو
 هراس اه شکار

 یی

 اف م ٤ روا ن تار شام ما

 کس دات نایصرد ےک یاد ناطاس
 ائ رپ رومزا ےک نیلا بحر وا تی

 نج نوے دنراک ےک لئارواےنرھک

 تالاحےک ےنوہ یک یب

 لپ روم زین تراز ا
 تالاعےک ں وا

 ضف
 نایمرد ےک شئارم مکا دوا ناف ما
 اکا اک ا مح روا ڈاگپ ےک تاقاعت

 را اک ونود رھپ روا ےن رکو رص

 تالاعےک ےن مک

FA 

۳۰۸ 

۳۰3 

۳۰۹ 

req, 
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Phe 

۳۰۴ 
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Phe 
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 ۳ا
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 ل ۰
 تایر کرک نکس

 اک اطاسروا ےن رگ واخب فالف ےک
 ریماروا ےن رک متر وضو ان ہو
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 الم شر اکن اظطلس

 ےک اویا اطا اکر عن کب ھے ذذ

 ےااوااپ
 نت

 کس لب نت یرضا مین یک ن اطلس
 اس وي نم نیش وا روا ںویب

 برخمےک ںوبر رپ اف یکن اسم
 ین < ناگوار وا نکا

 ت الاعےک ےن

 1 لک
 تا اصن ام ناطاس

 تالاعےک ےن رکواب رب ےساروا ےنرمک
 لت

 ےک نانع وبا ناطلس نجوم ناطلس

 روا ناچ فرط کب زخم ےس سنا
 یب ےک اروا ےہ ی اقرب تاش داب 3 ر ۳15

 هک ۵ اب نرط کس نا تآ
 نایباکتالاح

 رلمتکناطاس ناسا[ ۰

 درام نابع

 گرو اف کن اطلس
 ین

 اک لا روا تبیتصم یکن ان نب جیمز
 ۲ ائ

 لن

 ے داوہ ےک راردقم نج نایعشهرا

 دا سا یا با ناطاسراز
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 ۳ا

 تعجب یک الا ولا ناطلس نیر صفما

 تالاعےک ےن وہا

 ا اطلس نم ضا لا نم منا

 کلا روا گهر سیا کن 1 ملا یک کا

 ت

 دااک یک انا

 رتا ےک جو اک یاب نی وحس زو
 اوم ناور

۳ 
 ار

 سرا نا اطاسروا یاب ایم زوا

 11 ای ناپعلاوباناطلس

 انا اک لابتلا وا ناطلس ےس تا
 سک سس اف ت تم

 هتالاح آل

LE 1روا اک  
2 

 ر

 توو یکی ایعااوبا ناطاس منشا
 |لوماح < لادوا آب لاق ےک

 ت ا ا ا

 تپ
 نرس رب رھا
 ےک ےنوہرایتخا ب ےل ار ںاہوروا
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Fre 
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 تالاع ےک ترازو یکل الع ید

 3 نت
 ےک ملکر بع ن اطلس نب ت اہک

 تالاحگ سو ۳9 ناف ۲

 بعلت الف یاب

 7 مے.
 روا تم الب روا تیییصم لر یا نیا

 تالاعےک ےس د ےک نوح نہا

 یرافر/ ین
 ل رف

 ی ورا لس ورگالا ل

 تبیصم یک روا تلخ

 ال می
 س تفل کپ اب ےک رش وبا

 روا اتاچ اپ ےک سابعلا وبا ناطلس

 اروا یورک سا تاس ےک ںوجوف
 روا اوج لاو اطلس پاپ ےک

 مت
 تار نیش

 یادرع_ناستیوتبا

 لوبا ناطاس

 ر

rrr 
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rrr 
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۳۳۵ 

۳۲ 

۳۲٦ 

۳۳۹ 

 م۳۲٣

۳٣ 

۳۳ 

۳۲ 

۳۸ 

rm 

rm 

۳۳۹ 



 هاو تمافو ین ساب برق

 برخمر بب نا اسملنتاکو ولا نجم ناز

 تالاحےک ےن رکض فی طسوا
 صف

 ر

 تیر قلا ءارھا لا ےس ناریعلآ

 یک تالا نیا ےن ںوہنج تالاع ےک

 ھتاسس ےک سا روا ایل صح ںیب تنطلسا

 یراق لاش سیاہ

 یلوص دا ن ناذااکس یل وا نیر مھاع

 ائر مت لاک یوم

 راف ایل رنم

 لک یتیم

 صف

 نت ری وار زنا

 تالاعےک

 تداطب روا

 ار تیرفا یاری

 انوہرار فان لا ھگ ہا نااطلسودر کرم
 صف

 ر

 ےس شی ںییزاغ رہی ارماےک سننا
 تالاع ےک ء الھلا یا نب ناثع
 تاذو تان بوق
 ہل را

 ص 4 گج ے طار نک یغاط

 وا دحا کت افو یو الا وا نر: نا

 ےک مانا ےک ناروا تو یک ب اغا

 نا آ اک ار وا تالاحا

 تافو لیتر نر

 کن ااا

 ماا

rrq 
۳۳ 

۳۳ 

 ما اروا ت 5 تای

 تافو یک بوت نفس ناطاس

 ۳۳ نی ملاردپ

 فسی مار لول رام ۱
 رم

 اس4
rrr 

 شیک رب نادر نیزام سنا ۳۳

 ترابا کی یا عاطلس نی س رول يا

 تالامے یار:
 و را م ا ل

 کام ےک برخ ام ی کہتا یزو | ۲

 زایزاس

rrr 

rrr 

 اک نوریلغ نیا الع باتک فلت ۳۴۲
 ۳۳۳ یک برغم و قرش ےک ا روا نوت

۳۳۳ 

۳۳۳ 

۳۳۳ 

rrr 

rrr 

۳۳۵ 

rra 

۳۳ 

۳۳۹ 

۳ 

۳۳۹ 

Pra: 

۳۳ 

۳۳ 

۳۳ 

۳۳۹ 

۳۳۸ 

۳۳۹ 

rrq 

۳۳۹ 

۳۳۹ 

Pre 

۳۴ 

re 

۳۳ 

Hoe 

۳۳۰ 

۳۳ 

۳۳ 

۲٢ 

 ناوک

 نار کیا

 دانا

 ہلا ار گا e قو

 ورک

 پرتو زود

 ید کر ربا

 عارف اکو روت

 الف ناورفتنساع
 سم قی رفا رکزواما
 لم کرتا نہا

 کوا
 رم یو ریون

۶ 
 یرادتشریک ابن لرعاروانورضوخت

 رات
 یارک کر رخ

 رصقنب ی

 دم تاب ادجرک

 ہضقرپ ست اکہرافوبا نی دلا

 نورلخنرگ

 و رص و لارا

 تموکی کد لام ما

 فرط کہا نودلغ نبر
 شیوه رواو
 نایب کر وصت نر

 یبا ناطلس
 روان شی الاو ےر یم

 ذاتساےریم لیٹ تر قال
 ٹی دع کتک ایک آے

۱ 

 ہت اساےرہیم لی تیم ولع

 زاتساےس رم لد بدا یف ر۶

۳٢ 

۳0 

Fn 

۳۳ 

rrr 

rrr 

rer 

rrr 

Prr 

rrr 

rrr 

rrr 

rrr 

rrr 

 را

ror 

Fre 

rer 

rrr 

rrr 

ror 

rrr 

Fer 

۳۵ 

۳2۵ 

rra 

Fra 

 م۳

۲۵ 

rra 
۳۳۵ 



 2 ؟لج .....نورمظ سبا جر اج

 نارخ

 ول اے ری ل شی دهم

 وزن اتمام لا تفت

 ی قالا بات
 تاب روا کی یکءالع

 ذاتساےر یم لی تالو ق

 ےک چ ہرابود فرطیکب رخم

 فیل ن.متلارپ# مک الا
 ھر اکراعشا

 امیدی هک
 ںی ی نات
 ناور کرم
 مج ڑت اکر اھشاراگداب

 نرم ےک کور
 فا 7ما رت

 لا گویای وبا

 رنک ناطاس
 تافو یی وبا
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 یب

 سنت مس نما

 پرچم نم
 ہلغاکب وقتی نب فساوا

 فرط داق
 تالاع یھب ےک

 ر کل دیئرم
 یوا فی رف
 . یاد یکں درانی دا

 ےک سا لاوبا عام

 نا

۲| 

 ناو نوع
 های ناف لا ۵

rrکر اے راما  

 تب
 تاک | ا

 اک | ۲

 ر بک ہاں مکار |
 ام ےک بان ار | 2

 یت یک متمروا شورا 2خ
 | ںاوضر | اے

a ۶۸ 
 ادرک کک ناوضن ۸

 رب بک تیک اوض نا ۸

 ۱ ناطلس نبا١ لضفأ ۰۸

 یوم مان رم بصنم لا ناوضر نا ۳۳۸

 گری ۶۹
 ایہ صح یھبار یم ںیم بصنم ۹
 تافذو یکن اوض نیااأ ۹

rrqنافوطیب نا  

rraسم  

 ہتلاریکولاہ تف ۳۹

 روآن: اروپا | ۹
 رس منت ناطس ۳۵۰
 تافو یک شئارپکولا یا 9 ۳۵۰

 اروم ۵۰۶
 تافوٴ یارب وبا | ۵۰

 بیش ۵۰

 ہجر اکراعشا| ۳۵۰

ra»ها بی معراج  
 شپ یا نیر | ۵۱

 جی کس الباب یطخ
 لٹ پورن بیطخ نیر

 شراتع قو زرم نا

 نٹاضمتسرہف

 رض 1 ناو

 ۳۵ے راتثرف ریس ناتا

 ۳۵ع || سای ناجا ناطس قو زرم نکا
 ra لاپ کس نانعبا وزرا

 raz سس و توز م سنا ١

 ۳۵۶ یب کردو تمار ی سا

 ۳۵۶ یراق راق وزر م نیا
 P4 لپ ر ی ق وزمن

 ۳۸ ۓگ وہ راگزاستاالاع

 ۳۵۸ آوری
 ۳۵۸ نکل یھب کا درخ آ

 ۳۵۸ امر شکن ال اول ا ناس

 ۳۵۸ یی لپ باخ

 ۳۵۸ | کیم موم کی گڑ وز رم نبا
 ۳۵۸ تا ویک و زرا

 | تماس ارث
 ۳۵۹ رپ

 ۳۵۹ |[ تبالغ
 ۳2۹ باب 72 مون

 raq یت اگ یر دقمےرامہ
 ra زفر ط کے صفق

 ۳ فرط کمکم

 ۳۰ فرطین ارت را

 سالی کین انعدبا نئاطاس باک ف وم
 Pe م

 Ye | یزادنارچ روا تانک بصنم

 ۳۹۰ تان« گرتناریگوبا

 ۳.۰ ششورپ ساب کارو
 ۳۰ رمتخر فر یس وت
 ۳ تر نو رد ںی ناسا

 سنا ناطلس او ما
 ۳۷ 2 ی



 عا le نەرلغى ار

 ناو 2 ناوک ناوک

 ڈ2 قا ۳ با شیواکر نیک و ی ےن اکوکں ولاو ےس لوھچپ
 2 نیدساعیب ا ۷ ون و ےنپا ںیہ ےب

 ٣ے اولا اولا ٦۲ ہجر اکراعشا تافو یکدٹئادپ گول ماما

 ۳ے تعلاشمراکداپ ۳۷۶ رنستزاما یر نماشا
 ٣٢ | بصنر وار سفری کرب ایہ ےس سنا ۴۴ے شیر تافصشا

 rar تا ۳۷۶ ربا دایر او

 rar ست اولا راک یتا وب تاک قلا

 ۳ تفرش نا ناطاس r14 : لالا تافو سست

 rar ار یے ا ۳٦ ہشارہکولا لامر ج

 rar تاک رز ۳۷۸ اين لاک ر وتس فرش یک ن اطلس قاد زرار پخ نب ہٹیارہع وبا

 ۴٣ص راک ۳۹۸ وم لود تک ۳ نین

 rar ورح یر لا وے نان | ۸ ںی اع | ٣٢۲ | نایک تیس یکن اتعوبا ناطلس
 ar مرچ ین اولا ناتا ۳۹۸ کا تداوم سیا شپ

 ٣۳٣ح یاب ےک نانعوباناطلس نور با ۳۸ سط0 ۶ نورظ نبا ۳۷۴ ہا ریت

 مس[ دید ٠۶۸ تالو کا ابر دوو کا یر

 rar ما سوبا ن اطلع | ۹ تراس[ ۷۳ یار

 rer یو ےد یب ںیم ےک وا ۹ یئازفاتزمع یر یم ناو گراد زار یکم لا سوپا ناطلس

 rar یراق یک اعیولا ۳۹ روزز مت اربا بی ۳ تار ےس راب ےک زاد

 rar لب ۰ شک یی | ںیٹش چپ

 مسیحا ۱ نازیبا م9 ۱ یار ٣٣۳ تافاشکا

 ۳۳ ںیم یت اوبا ۹ ںی ا ۳۷۳ ےس بیٹ ات ان

 rar ی کے | ۷۹۴ ہع و رااکراعش ا ۳ یو یف ال اراد

 ۴۴٢ب بک ترا نددظخ نیاآأ ۹ فر کی اناا | ۴۶۴ یررقلپ ںودہع
 rer ہو کب ۵۰ راعشا ی رتی ا ا لور

 rar ےگ وہ بارق باقات | ۰ راش ںیم کک عت ۳۲ ہم اکر اعشا

 rar یاران یر کن اطا || ٠ رامشارپ ترش شر دتخ ۳۳ راعشارواوی دعب ےک دف

 rar E ۳۰ راعش ش فرحت کںویددآ ۵۵۵| ہری ے اپر دنس

 rar کک یری ل توک | ۳2۰ ا راعشا وہ ےک بش یکی ون تدالوپ ۵ ےہ دعاکن اڈوسواش
 Far’ AT ۵۰ ںی مار آکے یوی وابا ۳۵۵ ہرککز تل یم ےراب ےک کرم

 rar ںگیوه ras یراوس یکے زب کر۶ سبب باب ۃساکم لام

 ٣۴ ںیہ ی راو وشر ی کو1 | ع۱ اج ککے ۳۷ ` شرور یزو

 rar لٹ نئاجواےک اک ناطلع | ا س یاشراب رو یک ول ۳ کرد



 27 نورلغ نیا راج

 لپ
 ترا

 شاب
 سا ےک یل نب بوت ناورلخ نا
 4 نورلغنبا
 ولا غم کوشا مکا مے ناست

 برتی راک کے از ا
 وارھ ےک ر ڈوبا اطلس

 اگ باک وبر
 عںالطا که ساج تسییاجت بروی با
 تیلوقرداما

 طخرادناش کیا

 ایش اےک ہدواوز

 اکہ ب ن ابار
 ےال بلت نال
 ںاپ کوا یئاھبار یم

1 

 ںی قند تاب ںایئاھچ ا
 داد ادب

 تراک لات

 ناشاکیرداب,

 یو ورعا

 بس لافح دایر

۳ 
 نی ۳

 تی ترک

 شف یورو مکن از
 اد رے لا

 منت سپر
 تاب ,ناشرنلب

 تبکتسشا

 قاج این ایج

ran | 

 لاک ی یراصنااہک
٣۴ 

۲۵ 

۳2۵ 

۳2۵ 

۳2۵ 

۳2۵ 

۳2۵ 

 ۲ك

FEY 

e 

۲٢ 

۲٢ 

۳2۲ 

٢ 

ree 

٢۳٣ 

Ll 

rll 

 ۲ك

rec 

۳2۸ 

۴۸ 

۳2۸ 

Fan 

۴۸ 

FAN 

rah 

 رک کاش اکی جود
 ترابع کاخ

 ٠ ناوعابیفرش ےک تموکع
 اتش ے یر ای العال

 تام فر قلا لب

 م اعرواتساس نت

 تالاعےک ینداو ییا برفم

 قر ئاکت گے و کل اج
 لوط اب اکو
 دد سایر لیوان
 ریآل بن اسلتیکن ایزوبا

 فرط ین ایزو
 شور وبا نور نا
 ہل نورلظنا

 ۱ یر گیرم رم اروعت ل زنم ںیہن

 شنل گن ودلخ نیا
 ںی ھتاسے راہب اھ ڑب مرق

 راعشاےک گزاری

 ی یکن ییا
 ہلاک را

 یاو سرنا یکن ورلغ یا
 ہارے لج اہ رخ اح
 لدی رم غن اےس یھ نا
 شواقناخ یک راشن ول نا

 رحاب ن اطلس نار کک برغم
 رکود بیو اولارپگونماک
 سے ڑوھپ ا اوامدیب

 یاد ری
 لنایدالب نورظنا[ ۹
 نیا ۹

0 ۹ 

 نٹاضتسربف

 FA ہل تسد زی وگولا

 ۳۸۳ دا لاو نور

 مارچ ےک دنفو مپ کن ورلظ نکا

 ۳۳ اناج اپ ےک ناطاحس ا
 ۳۸۳۳۷ این

 rar اوترو یا
 ۳۸۳ فو اک بی ناو
 r شیر |
 FA لیک اک ور ناو یخ نا

 ۳۳۴ ے اتوہادخروظنموج ےس یو تہ

 PAF ءا لازا

 ۳۰ ہلازااکی ڈیڈ سش طخ
 FA ننا ما

 ۳۸۵ ےک یے ب ےک آہ اپ

 a ب لی یگ ںیہ

 ۲۳۵۵ وزر يا

 rna ہروخ کیا

 ۸۵ مرتضی

 ۳۸۵ ایخروا کیا

 na باب باکرطت
 FAY شانا لایخ
 PAY تاج یک

 FAY تاب یرسودا

 FAY تاج یرسصت

 FAS تاچ

HAY 

TAY 

 FAY مر
 FAY ینا: تی

 ۳۸۶ ود لول لرب

 ۸ك لئاب لت مر بین نیا

 ۳۶ هروشکا



 ایرظراعشا

 ورک نکن ورلغ نیا ںی رخ
 تک ےگ

 ٗہ لاحب طبادرخآ

 ا

 یک موس رو

 لپ ن

 شدد کن اعام نودلغ نا

 چ کاپی نروح
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 وو ڑوھچیکن اپ زوبا.....ودڑونپسودوھچ
 ہر لاج چی ےک نایزوبا نورلغ ن:

 ےس

 یاو فرط یکی تا رغم

 ہصقغ اکف سول نبرھتا

 ...ے لج ےس رک نورلف نہا

 تان لنا اطل

 ؟۔....اگوہررقندیمانوکب ا

 نارتاکن ایا
 ںیہ لابق ےک فاطع نودملظ نا

 دم آھ ماس ےک ںوج وف یکن وسنت نب یلص

 گو مار اسب لاک وفا
 ال ے باحصا ےنپااکن وردلمت نا

 ھتاس ےک زو ےک لات کن درلغنتا

 نت
 ھتاس ےک نودمخ نیہا اک زو ےک سا

 ولسن

 الا نبا اطلس روا یا نت دا و
 انو+ادیپاکت رفانم نایمردزرمت

 نیا دھتاسس ےک لو وٹ سینا ےس طانرمخ
 گلا

۳ 
 ا

 رضقف مازاج

 6 ید یر گوار زو

 دت مال

FAL 

PAL 

 ےک پاب ےپااکم سوا ناطلس نج تا ۳۸۶

 ۱ دیاگ تن ۸ے

 ے لش ےک از مکے اکر کوبا زو |
 a ۳۸۰ے

 نارد ےک ناخ نہ ھوا رکو لا زو ۳۸

 راد لا کف اتش ۸

 تیا ناخ ت کرمان ناعم | ۸
 ےک فیرحع نیب رام رد ھم رکو ا زو ۸
 اخبر ٥ نارد ۸

 اکبری کا ن اطا

 ہتاوکےے ورضا | ۸ہ
 یک نرلادپ حر یما روا سابحلاوبا ناطاس ۳۸۸

 تاقاط سش ءاھتا دا أآ ۸

 کس را و روا یا وبا ناطلس ۹
 تچ اب نارد | ۹

 ھآل قالا راد یک اما وبا ناطلس ا ۹

 لپ ےک ںوناطلسود نورمخ نیا ۹

 یراترگیندظ ا ۹

FA?قبر ء گن ورم ا  

 ہپ ےداراےک ےناج سر رن: نرظ نہا ۹

 ھتاس ےک یگ اد ےک ناطلس نورکخ با ۹

 لشریخز و الج یئاھپاکن ودمخ نا
 پ بخت باس یئاھب کن ود نا ۳۸۹

 ندا ور فرط کتا

 رہ | ۹

 یکے ناج ںیم سرا ےک نورلق نیا
br] rns 

 | کرسز نم ها وا یک نور نما
 تناقالت لا ۶۰

 ن اضم تسر

 ری . ناو رزم

 کور لو لاک نیر | ۳9۰
 ۳٣۰۲ ما ۰۶
 rar ہبلاطعاا ۰

 یی لغو
 سوم لابی ۳۹۰

 رسوب لم نم نور یا ۱

 ھتاسےک لایعو لئا انورظنکا ۳٠۰

 ۳۹۳ ےک یو ںیہ ھچ یبا ںیہ ںیہن

 فیر مد الوا سیم ناسماتنودلخ نیا ۰
rar لے 

 ۳و۳ || علت ےک السو الوا نود لغ یبا
 ین ور نیا رات "باتو اش ۰

 Far ءازتا ین

 | فرط یک شایع اطلس نت سوت ۹
 rar ا

 rar تداکر لت فلات ۷

 rer ہک اہ سو
 rar رت الاما ۳۹۱

 ٠ rar اپ ےک یار بار یما نودملغ نہا ۳۹۱

 ھتاس ےک ساپمع وبا لک نورلظ نا ۹۱

 rar تاقا ۲

 ۳۹۳ تایل "لب شکن ورا ۹۱

 rar داب ۳۹۲

rerکیم  .| rer 
 rar ےک ج نیل اح ۳

 تربت فالخ ےریم یھب فر نم جم ۳۴

 ۳۹۵ 9تا ۲

 ۳۹۵ || ایلڑوج رم ےت رہ ہوا ن دام || ۲

 ۳۵ السوکھڈروا کیآف الخےر یم
rar۳۹۵ کے ےڑڈنچیپ  

 ۳۹۵ ۱ ہریت

 ۳۹۵ وہ لاو کل درب لک ۳۲



 72 لپ... نورلخ یار

 ناد

 ےیل یکی
 ےل کتاب کا

 هری لخت اد

 بیند اب تق کر
 نو ف رک کک ایرو

ip rtp 
 بلطم کلوص

 فاصواےک لر

 زرا

 انج راد دما ارت
 ےس تیت کل ودمر ایت
 ناہحاار ت یک نا
 ےہ اج زخم وہ ۶

 ےروز

 فاصناو لدعروا ناماد نا کئ ےب

 ںی اکن امی
 ےہ ےن ںی کت اذ کاپ یا فیت
 ایانب اہ
 ںوہ ۶ا اے ار دنیکپ آی

 ےک ناطلس ںیم باک یکن ودملاغ نا
 تا

 بکس
 كا
 رای کا اماکن اطا

 نیدافت

 انار
 قلی روز بم ۴ج

 نورد ما

 نس اھ لوصت

 ہفاضا لم تاباکش یکں ور

 ٠ کت یعاسنا یب قالخا نیر کنت ےب

 راک بلت
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 ناوت ززص

  ۵یاد فری س

  ۲۷رہ فریق رش
  ۳۹مع تیک را نور نا

  ۹لوزعم یک کا یی[ .
  ۷٦ننالع ا

  | ۷ترک یں وضو کن ولف نبا

  ۷تقااخ یک وارتا ےک نود
  ۳۹۹راک

 ٣ نر کیک
  | ۶سرم ن ورق نبا

  | ۹تاق الط ے ءاررا ں کرس

 ے٣ ن ن کاخ

 تحضیکدط اح ۹ے

 نا
  ۶قوت

 ںیرامکر یھت آ

 ا ایدرکا ژوب ےک ےک رکو اتگے ن ےنام زا ۹ے

 ںی لا لے ہض یا یز چ
  ۳۹۶چ یان ےس م راکلد

 تلام یک و ےریم| ۹ے
 ہرچ نج انکواو
  ۸اہک یک رشا یود یت پ

  ۳۹۸تاپ تام گر
  | ۸تا یک قدی رت

  ۸بحےن اد ںایب خروا یقالخفا فرحت
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 ےک ر کے کر رر ےک شش[ ٭۸

  ۸سات ںی ینپأ
  ۳۹۸فارتمااکتبحج یک

  ۳۹۹دری توانا

  ۹سما اکی(

  | ۹تالا شرک
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۳۲ 

rer 

۳۵ 

 ٥م

 ناوک

 رو مدر اسر ااکراعشا

 ںیاتورا

 زین کیا
 اللهی یا
 ہریھتروا کیا اکر ڈلاردبع

 لام اکر یوسی رفت

 رکؤاکں ودنشاپ ےک سا

 مرک اکے وم ہد ز فو کس رش لا

 يرارفروا کیا

 روا بیا یخ

 ار
 تاک

 یخ اکی ضا ےک طار نوک ود لغ نکا

 ماتم ف ارتقا
 راعشا

 ندارم

 تورش بق فرین رام

 ۱ ما اضراونغڈلا یر یری

 امرتا طخ

 روما ام

 زخم فا

 یخروا کی

 نو ن ۱

 یاب یی
 شنید ترورضیکت الاعنا

 تاقا تا ےک اطلس یک ورق نبا
 ړپ توکو راپ ہد ن اطلس

 یش وال نور نا

 همناخ نسح
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 ےک ماوقا یکن اردوان ےک لاقر رب

 تالاح قت ےک ےن رد ےپ ےک ںوتمولع یارب و ینداباخ
 ےت کم ز الوکر اک ہی رو راھہش ےک ںوہ عش یم تنوکسزرظ ککے نام زا گولی ےہ مم قبال مت برم 7
 وکں گولے ںوبتو انھکروارقرب سا ںیم ںورف ےک جر وفد: رکا امل ن و کراوسپ نوا «نوزو نوک یم نو لی

 ناب ذ یبا کن اراعشاکں وی رب ہیج ۔ ںیہ ینا 7 تسالعور اشک وب موج ںیہ تا ار ےس او ےک تہہ رتو وما ندا
 72 تے ںیم ںوگوا نا ۔ےہ فورح شریف اول کبد 2 ناب زی ی نسل شب آو ےس سنے
 ےل نا کس ی ایا ےک انا ناک کت اہی ںیہ شو رف مم لیتے الع ید ےک یاس وسروا سد

 دلش یا لا سیا عنایت تقاضا زا ی دارم
 رواج هو فور یا اس رک ی ےداپ آل روا برخ تیا ایکن مر ایہ تام ےک تمدن اس ی سا

 تاج ےک راش تصولک بح اص سیٹ ںوگوا یب غمروا ںیم قہر مٹ برغم ۓاقا لیتی سودوواعےےک ناروا۔ےہ اناج اہک و کیان روک الغ کا

 ارات 7ق رب یراب س لےے یار ارواح اورو مر دای ز نک تدم ںاہپ یک کوترو دامب

 لین خا وک کنار ےک ںیہن اےک ںیہ ۰ : ت الام رکو تک یقه فلت یاب تکان
 نیاناج ود کج ایک لوک لات و رم ا بات ا لپاےمذ جوا اتے ناخ کچ ںی ےس د ندای اشوک لس یادت اپ

 ا ا نون تالو نت

 زن سین 9 ہت تر رت
 سو *۔ےایکے نما باہ رک کاخ س را ما نان نزار ر نی کیج
 را ادرج ےس یتوہ مولعم تاو مش لوتدا ںیہ ےک رکن ای وکف اتار دق یک لپ ےس ا ۲۱تن بوس بر سیٹ ا

 ر رو شب فرا ورم مدت یکل اے لوت ہے( لک ےس راب اس نا )می زا عباس اٹ ز نک ںیہ یر آوا

 ےاتساجاید

 ےس نا ناھا ںیہ ےک ہک 5 مک تم بے کچ ےس لا ںیہ سینے شل بھ دوا ںیہ ےب ےک الا سییؤام تب :لصا یک ا

 ۔ےہ مساع نج نادنکی دہ اک بس ناہکں ویک۔ ےہ اتوہ رو ضر اش اکن ا یم ںویئ اھ ےک کو رنج

 ںیم تیار رسوو کیا یخ یم ےس شیدالذا یکدولاج نا لقب تایر فن بن دز
 کج زند یک ون: نا در نجد نب نالی دج نیم لحرہ نی ںوفدد)روفوہدولاجروا۔ےہ دولاج نم سر ض نیک ی نیا ناشر

 لرافروا )ےہ سیراف نب :ناطف ل ای دن دول اچ نم توا ہدہکے سا7 آں یم تیباور یی سود کیا ےس یاردوا۔ےہ نال ای نیا سی نب الا سام



 ۳۲ .e ..نورلظنا ترا

 خس روا ےس فیس نم تو وکم تروا واچ ہو ےس ںیم تیاور کیاروا ( ےہ یگ رکن مس

 بل ار کیم

 با فای سمی تک ۶گولی کے ناگ واسن نا ےک از ٠لایخ اکن وسانش بس یک رم از

 ولو بس لند تاب ر لبق نک ے رہ اکن ادوا ےس ےس شمقئلامجکں یہ ےتکروا ںیہ ےت رکراش ےس شیٹرقلاو سیہ سی کی ۔ںیہ ےس ںیم

aE۔ےٰ روا ل ایا اوربا ےک  

 یم لف ت نویس مود یا دخالت اے یکن ایج ےس یکی ہلاک تاور لکو :لاطبا ب

 ںیم ے رے بس ول بت داب ےک نلا۔ےیہ ایا کنا اب کت اب نون باکس پا :بناکس تر 2

 لب فور رول اپ ےک ںواسن نب ےک یش واہ اک وہ رکے رر

 دادہاووابآےک سی( سا )لانه لو ےہ تاب دیعب ےس ساقی ب ےہ ایگ یکن ایج کک كی بلاک ولا... :بناکت ولاج

 u E) ل کور اک )ار صاعماکر متنبہ ےس ےس سی

 ۳ ہیک ےن ی یتا ایلاپ ہبلخرب ںوبر گپ ج ر ھل ت کب 22 اکت رم نامرد ےک مادران هتک

 ااو اپ ےک زط واد رحب ره تن ی سیم ےت الع ےپ ادارہ ےن اروا سیا الداپ رے ریقوار عموو کیک یو فرط یک رار ہک

 پایا ا_ اھت ای درمکء بت سی ترم یھب قره رسمی مستر اد تر تا تی سل اے آب

 اوج )تالاج ات ماتم لا دکار ترا اک اروا ںیہ ہورہے واد ترے ر اہتتا ےک

 داد تر کے تباث ےک رس من جی قم ر تاب اوہ خاتم رای ز روا اب ہن رو 236 ےس شکل ی

 ۔اھتایکس ات ولاج یع ےن ب
 چت با هان بس وا ۔لازاکی نو کا

 ےس ی اوا رک ناپ جو )ماح نب میا منی میل نی نی مسواک تاسف ترور 2z م

 هاچ ها لا هست ال هد سل نایک( ےس

 E کراس تم« نیمرد کس تام وا نکس ارور... تک بم قلات

 هام مولا وا ر ون ازای رت ہاشم دحتاسےک ناےس ترک السد ی یاب لب

 هرس تولاپ تس ہبہ یا ۔ایک شو نشو یا یھت ااکن یس وا اتات تروا واود الع ےک ںیہ رب ب روا ےک ا لات

 تم فالفرم اس تقی جنت لی لو رب تل رک لری سس »دفع مک اس

 تار نا ےس ایر اکا ےس ےنوہ ںیم یک ان ز مدت فا راد ما تک از

 ےک ےس راک ہن نا اکر یم ت کہی کا و ںیہ نیہا وفا یکن زوم یک ورکر کے ےک

 ۔ےہ مہ اب درگب و فرطیکن ا لیے رکا ما وب

 دای ز ےس نا شب از. هریک باقم ے دعا زر له تیک ے یک ابا یم ںویبر رب کو ہلازااکلاروا جب یکم جو

 نیق رس ترمولق یک لب مس ضیا ںی ںوگوا نا نرش یک بص روا اتر ھے اج اپ یک س مے ایر ٗرہاوراوہ تب بب ےسیج ےھت دنپ یت ۱

 ات هست باس یی نی تو لوس الو هیات بیل دنا

 لیٹا اگ ےک رگ ادا علا اتروا ےگ ہہ بولغم یم تام یت اس ےک ای پا کلیم رب ےھت ےن او تیعحشودایزروار

EG 



 ںی کروا لاق فلت کک بر ی یھ زا rr متر... نورظم مرا

 _ےت ےتوہرامش ںولاو

 ےک ےیل پکو سیا ےس بن لان وج بناپر کروا ےئ وہ رارفیےے یھ اندب سار آس یش تربیغ ینا ان :فزطی رحمت بیت جایز
 یخ اے وہ لتون ےک ر تعم روط نا اھم اھ اوکےنوہ لئاد یم نا ےئل سا۔ے ر نوم ساات اتر یک شعب کم اینا کچ

 یکم اع بج یکہ ب کیک تاب نب ںیم ےس سید الو یک( مارک این اپ ی )مد آنی تی نم رود مربا نت اکو

 یی ہج پاپ ےرسیبود ےک نانا روا نوچ ںیہ ے لاک یم ین اربایجیود ہککالاح یئاجح یئاپ یت لیضفر سٹ ناں یہ ےتوہ بو فرط

 03 سم لا کالا ج2 وہ ترانے بنک غب پ آگ رل تہب وا ںی ن اس لس کپ آم اوقا رشک کرد اروا
 ۔ج تاج ایاپ ہب ذج اکو اچب روا تشجج ےس تاداع مومن یک ولی مٹ یم ںوبرعے بو یکے جر

 ےک قیر کالا ایکس یش ٹاس ےک نا ےک گن یم بوخےےا ےن لوباسن ےک ناروا ہ4 مولعماھچچا بسنانپاوگیان زوس :زاما نا کل اف
 ناطق شرب رس راست لو. لک اتم ےک ت الع کاپ ےیلغو ت ز۶ یکن ا انو ب باک نا یکے ال کس مان بست واچ فاطف مارس
 ۔ںیہ برده مر لس دال یک ال موآب سلاح لی فلکلم قاغا»اداع کراس تہب قول رطیام نی هتک

 7 رج ےک ال فیر آمر جاان لک اروا ںی تس لو لا یاس ید اس کر زی اولش لب یل اتے ںیہ۶ ںرط یا

 اطع ے اچ ےج ےس تاب کت سايشفشا بم نک آل بن کم ارگ اوره. : تراز جو یکں ول رب ری رواء ایٹاوا دخت ںی بسن

 ی با ایپ لا شا یم بن جر لیا وم شتر یکے لیکی ارث ی یہ ےتاھکاٹ اچ لاوحابج۔ بر

 ےیل ج۔ےہ یکے اہ وہ گالہ ےک ماتا نار اک ےک ناروادا دخ تلق کن اہ واہ انکا ما اکی رز وجوکں وب ب باتو ہں ناص
 ۳ وتو لس س توا تاوان تراک دره نت لقب نمک شلوار یا

 اھ اش کوچ: ےہ رود ںوسوکے تقیقتر واہ لوق وجر مہ ںیہ ے قلم ادا زنی... ۰ دنوہ ےس مقتل ام اش کمان ز

 لپ مودرقلاللس اور

 آو رفت ےک نا تسصولت ید روال ام تین رد تس لو الو یک اھا ب وھی کرمی یآ ما تام کسر
 ےک ہر دے ےس د ےس ہو کتاب مقدم وہ ایک ر ط کب رخ اے ںی ناک ں وقت نا یاد نک

 اپ بان نا فلسفی یی دعب تملک ب حال ماش لنت تار سا یت وج جسد بس میرسد گرا 0 ما ای رسود کدام
 تاب یم مکا ںیہ تک وہ یکے س لٹ قل ام دش کالپ نادان زا پا ایک بول نرو لر تو ینپارپ ںوقااع سک زا ماشرک
 (-بٰاوصلپ مک او)۔فالخ کس ہملترداع یے رواہ ان اجوہ عاد کش سیما ۓناج یک

 کد او یب رکو رک ا اکل ار وہ روب ٹچ ےس ںیہ ب ا ںیم را یب نوطلروا ارق ےک تایز.....: عن ارم نو لایق دعا

 - نت ةلاروادذا کرب کیسرو ودروا۔ںیہ ےتدہ عقاء فرطییکں یب نیتےک اناج نادناخ مات ےک نارکس یہ قفتپ تاب ا ب اتے تان
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 ٠ تراسو و ںاپ ےک ںوباسن نامکں یہ فارم ںیم ےراب ےک ںوٹیب کد لو تا باز زا. ےک کیر
 7 ترام ےک کیمروں ےک اا وراد ناو نو رشاوروا۔ ںیہ نو رشاوروا اقر

 یاس مان ۳9 ۔ںیئد رد دالا کرد« دیکر ن نت بک ناب ۶ لب اتنے از :ے ےک انا نہ لر

 : چاد راپا یک راک شش باک



 و کروا لا ق فلک برک ی وہ اتوا زا rr مت لج... نورظ نبا ترا

 را سمانه تب لا انا نم تل ام لایش ےک ںوب اےک از. جج ےک اناج تیرلا

 سون قو ) نود دوا ںیہ یھت میم لا نب کیسزوونم ےس سیب لک اس ساک ایک اتا فرصش مو کد تےک تیدللا ےن ںوہنا ایکس یی

 ۔ےہ نفل مان اک رواہ بق کج ناب رخ( سرو عیار

 یار ضم نی مو ام کاما کا نزاع ورا نر ضبط ون ارغوت ےہ لش ل ڈش ےک ایکڑ کیک مز نب... :ے ےکایکاز

 روا نان« مت نم ایم یئاھب ےک ارغب ان ےک از لی ناروا ںیم ہصح ارسیت اکی زی دواایکاز نبارسم نب نتواند

 ۱ کنه مان ناو

 ہوروا تس ايد رک نم اک بق حتاس ےس مدونپ ےن ںوصفا۔_ ںیہ مد نب نیمدراو نب نشاو نب یخرو ء صور ککس یہ چکے ا: ےک رو
 دد رس ےس 7کا ںی اف تا ےک بست ےک تفر وطا روا نااضس ہر دص لازرب < رمو ں وہ روا ںیہ نہ اتروروا ہر وقالو زر

 ۔ے ےس لء اللا

 لابخ کم تیا ات فو ع_باع مچ قزل کیر :نوطبےک ہیغسرواف ابا

 نکا شور درمان سن سن سید ارضی هم تک نهی از برو نوک
 چ شی مت سن روا دونہ کچ ںیم نشان نا نت رب تمد لا کب کی مرو بر رس وب ان یر رب ےک واوان

 ہرفمن ول نیت ایا روا ںیہ سرا بند ردن مکس مات ن وطب یاب ےک ناروا بلاوی :نیونہو اونم

 و ووارف وی ےۓ وہ نوراچ ےس نیدراد نہایکاز۔ںیئ ای از ندارن ناص وم بس ےک بسن نیک اد ونہ رخ یا ںیہ

 ۱ ۔ںیہ ےس نون بس نت ور

 ہک ےس راس یب نا قصروا تف وطب وک نیب رد مصرف: لات نوا و نردراو نیب شن حرط یس. :نوطبار اچ لآ

 غدد نت له

 لو مون دیو 7ک ما زب اترو وج روا رور نویز وخز نے نی دراو ر روا :نوطب نت نیدراد نر

 ےک زازر اکے نرمی ا انس گا اض رم دے 0 0 تا

 فروزن نکرد( شیت ت رماد ت ایت ہلیلک ناب رب اہے انکو ج ںیہ ے دش اب

 - لو ےتوہ بوس فر طی نت او سیب کرہ اخےک شو کر کش

 نی ںی رکے ی اکسا)۔ےہ نشیکیااکر ہک ںیہ ےس سیم سس ات

 اےک ام فیر ۔ںیہ تکرار یپایھچ ب۔ےہ ےس ییوروجج نک نانزء یاب دیا نب لاک کرد سرش بالا

 کا دی سد پا اس جم اس اد

 د ريغ ب د ال قیقحتلا كل اسم یلا ید اهلاهّلاو

 لب نیک و ۔ ےس بیرتےک نی

 ص
 لیٹ نایب ےک انہ یکی کر اروا تک ناز

 دج ںی ےک یکی یا ییا اےک یقافتخارواذ انب یی + گولے راست که تاج :لاوقلو تاب قلت ےک سہ



 2 0 ۳۵ 2 دلج ....نورخ نا رات

 مرد ےایلرھکےس فرطی با نل ےک موت ا ےن برح لاکر کے ات اج اک۔ ںی! فورم لئ موت ئادوخ ی دوا لی برع ا
 اب ی بستر نا نوک تاب اج قاھتانیارپ یارب وا۔ے ایر 7 ےن موق ادوخی کے ہ
 بد را 007

 رج تو شی رک موا ل ات ں ا یئوکےس س اا ںی برج لا نال ب باتوا تخ رک کے ایگ ES :لوق اکی افننخا
 تھکن حیا نیشن دا کشت ان ےک سا ےنءالہج وو ہجوم لک ارب فو رح( یا )دام پا
 کسی 2 شا فرط کتاب سا لاوق ما شل گردد حس تقی کله سل ا تاک

 رس اتارا بلال ےن تقاس اپ ےس لک رام نا لات نام ںیہ ےک ر رک وا ےل
 باتو یابیاثکا اروا

 نے برع یال یک ےن اوج ےہ ایکل اعتسا یگیر اس ایا را ےب ےن ںیہ والم ےک سا ...::ای ZA سش برت قل
«(le 6 ناک سام اب اب اکے اہ ایک نو ا و ا نی سا ناز یئاربم یم لا قاحساروا فی: ٤ 

 a زور لب تاد“ اہ ےک اکے اج ایک یا ےئاج رک پتر دق یک ںیم ےک ےک ےن رکا یپ فتو اچ ے اتوم ےس ت کل اھت

 نا لو SL EL JRE AJ یبر بم
 ےس فورم روش لاپ ےک ںوہ ۶ فرات یوم ۔ ںی ےس رکی کک دیت ںیم فور اب تک دد گر ال سد مان زوم وا ناو
 چب ےک ایدہ رکی گچ

 ایپ یاس آکا وو و سس له فور نابز کل و جم یک ایا ف وک کروا: :رابتفااک رام لم برعت شا
 ھٹا ےن ںیہ ےس سین ناروا ںیہ دہن راک فدک اد تاب ری لب ے و لرب ے فر ب را بیر قاف ار طاف کک
 ۔الوب سیکس نررواےہ الوہ ےن ماوقاوکس کے ںیم ش ںیہ ےت؟فورخمئاز ےس کیا نایمرد ےک وج درج ےہ لٹ ناہیج ےہ الو وکس یک

 ارہ اک از اناج روا ےہ ےس : اناج ظفل لصا کد از ظفل کے جا ال ناج تاب یتا ذی اے اہ ےک پ آد یس ا ب ج :یقیق رمان زر
 . فا جاسک مادر واں ۳
 نہ یت اچ کن رخ ا ۔ںسیج ےن درکفاضااکن وفا ےک ات یہم ےت رک دادا کے ہک مومکب جدا تاناج ںیہ ےتکروا۔ںیہ ےتد
 ہدایزففرط یکن وج ۔ ی نر نر متد ور ما ندرت کراس
 شب 1ع آے نب لاتا ظن ک رخ ھتاس ےک نیت ےن ںوصا بے اتوہ ناس آودایزاننسوکخ رخ اےس ںونسک تب وہ یک
 فیت کل اھتسا ت فکر یدک تب اقامه لا سلوک تان در مغمالاو رک مد یو رداید لب
 مد از رتا یورکف ذمو فلا ئل ےک ےنرکادیپ

 سن
 شے راپ ےک تات طے اروا تیلوا یک سرا

 ےک نادا یک لوک /ک اوس ےک او ا یک ا ۔ ےہ یئواسس ےک تیلواکں ولرب م ےزارددصرعتیلوا لی برخم داری رفا کل أن ۱

 + لاقر شپ دربیخو کا ز ینہ روا دیحرد ٢ رھہ ہرمعی چو + نسیم قهر«: هوا رف مے ںیہ ہدای ز ےن رام: یک لات

 چبر وا: کت بنا یک اسم اے بازثلاووا کت لاروا لبترکےن ےس سار ط فار طا نشاومےک موت ا ںیہ نوش ییب ےک یت رب ےس مک



 سودا لات فا بر ۸ دہ اتے ٣ زا ۳ قشر... نوری

 وج رواووارغمر ھر عب ےک ےن آم السا ۔اھتبل صا لخت وا تی رک ںیم ںوگول نام السازا لیہ وو رجروا۔ںیہ ۓوہ لیس شدالپ ےک کٹی ول او

 1 ۱ ایک پلان

 زین ےک ےن رک ارا نارق مررت سا وت ایلام ضرب ںوقالع یصا وک ںییرب ب بج ےن ںویگفا 1 2 هاش قاب یگ فا

 نو س رو و مال سارا رس بکس اب کس نایک رومی یک تیام کنار نت یر ارف کن
 ایل وان فرطیرتو راسته

 هم بسی رم کور ےب اتم ےک ںوناملسم ےن ںیی رپ رب روادنانز اھت ییروگنرکگاشداپ کف سازی :لقاک مالا
 ریل لب حر رس لب یر نون امان روی ناروا ےک ٦ں تمت ل اوما اوہ ل وتی روکے وہ رشک یم تلاح یکرپ بس

 روا کی رب رادان زوج یر فود ۔ایھ دکل ور روا الا ےس آف ولی یاو ےہ تر رفا ناما حب ےک سا 2 و للولج

 مقر کارو اب ول مس وب و آه ےس لولب ب روا ےک ٹول کیا دوکو نیا فرط چپ کردم تس ےس کت مو
 کد

 یک رفوخ بوخروااڑوچک نا اکن ا ےن ںوی رکن یل اج ھا ےک ہوارج م وق کن اروا اک ان :مالسا لوبت اکن لاروا بت اھت اک انز

 مالعا کدر زای ےس یخو ےس یاب وج ےک موم ےک موج ھپ ےہ ر ےگ سیم بق اھت ےک نا یھب یم ںوکنہروا' ںوناہ اب ہںوادیممکک کں اہی یک
 رھچ ےک ےنید مایا سوکر وما یراکرسر کو ام ما ےک ںویگرفاروا۔اید ےد سی کردن سولت یر عمو کپ آپ اروا ےگ وم لار

 اید لاک ےس ہقیرفاوکں وی رب بور یخودماتکن ادود سا فگ یزورکت صوکعیکں وفار کٹ بر یم برغم بج

 کرہ یر اہ یک ں وس یم ںوقبھڑد ےک نار ایک ایت اوا یی ودرب ےس نا ےس یا نکس درک( ورش نشا رت بوی کد سدان

 _یر یت تموک

 مقر لب برف ار... کوم اک اتا ےک ںوفار سم نارود ےک روا تاملاع ےک ہدارج مو یک اروا اک
 کوب اھت لام ںیہ یھب واعت اک ونارمکجےےک تافاضمر ین ھت رادربخام رفےےک ںویگنفا یم ںوقالع سا گی هوا تام یک مع توق ئل

 ےک ںوناملس ےک ںی رب بنے وہ ںاجنرمرقوارم نجف کر گپ رفا بج نام. اھت یز ارب نان گورو یکں ویگرڈفا ترورض

 ےن رک ث فالخےک ںونارلسم ںیہن یک ی وکم دابو کرت وک یو یک اےک رک وکی روی نون را ۔ یکدم یکی روک رک الف
 ہد ےھ ےل آتا نا 2 ےک نوات ےک لی رفت دات رس نا یم ںوقالع امت ےک لیب رب بنام موج اک ومدن راقب

 داش اکل والس

 ر یک رطح ن السب ج نک : تلاح کت تیرفا نارود ےک گیج م لب آی نحو

 لاو واسم تررض"بسچ سیٹ دعباب دالھبوک ہضق ےک ہقیرفا ےن ںوناملسم نمو ہ لوفشم ںیم کپ یکں یل آی کیٹ اعم ترا

 لوس وب 2 بے روا کیو یک چد لاک م تنو رفا ےن ںاوھا ی ورکر رقت یاو اک تیر فاوک لپ یى شا مان نب قع ےن نوع وای

 ۔ایلرکی لس لو دان سس پرو وتو لو رب بر کوب ریش ماتم برا ست ید هک لک
 لس لی نرطلا 4 امام کت ست رکاب ملیس یواب ز لم تفالخر بع ےک ناور کک اہک پک

 اپا وپا روھ گجر ناور

 لوجو نال ےک رکر الا پک ناھن ناس ےن ناورم نج ککلارب رتل ےک تنالاع نا.....:.ط ور اودي ہقیرثا

 و اس یار وا کس رفا: تیر فاء دج اطر نورت ر طی ای درک کہ یسکروا ید تسکقوکں یب رب رپ ےن ںوھا۔ کہو فرط کت رفا



 ستراترا لات نا برویم توی زا 2 ار. :نورظی رج

 ۔ےھت لئاع ےک تیبرخکا ہدایزح لت لات عکس لول رب رب دان ز تقوسا ایگ شاد زانج اکتسولحی کں ویمورروا۔ایلےل ںیلاو

 ناتقوسا۔ےت ےس یس ءموالوا کاج نی ترس الاد نو رو وارج ےہ لاو لب ناکھٹ اکو ارج ے شرحا .ےرمولع یکم اک

 ےب نیتےک سای رک کن ا5ارج نہ الی ند رفا نک: ک اراک ناقن ی تابه روا یال اپ ےک ہنہاکتسوحیک
 تاہم وتا زین یگ دی تیپ م آیپد پ آے ا ھاک ےس جد کا اھت ایکل صاع تل ریمر ولا ے داد5 اپ آے اوا توک وا ت
 ی رک اتو یار روما نایت یوو یک کل ات اچ یک ل احا ےس ترحم
 زین یترورتز اس ۳عروا یکتصولحب ںوکول نا کت اسس ٣ ۵ ےابج کے ایک کد ےن یک ر روی یاب ہنر یکی اروا تمول یکہنہ اک

 لا تب تاک یکی ا نادا دا رکھا فان ناو رنو هرات ایر ایفا 4 یاراورکی زکر م کل ان نی
 نه فلاوررط

 کراورن اف کمک اب الت لاروا لس و واوا کہ لیکر وا ںولر بب بج کک :عرانا لی لی 1اک ل اقودروف تیز
 ےہ اک ےس کیت ےک سا یھب ولودنام یقاب ےک ہریخو ا زتبلادوادتان ےس سیب لابقےک ہقیرفاروا نقی وم مر ط یا یڑلی انب یک ا سی
 یو تسکقوکں وناملسم ےس بو یکی جاب درک ورا ےک رک وج ےگ تاب ےس ناروا یک ماقالم ےس ںوگول نا سم ناریم لئاقتلاپ ےک ڑاہپ

 ۔اید لیکر ماپ ے تی رفا سکا ےک ر کپ ق اھت اکنون اس

 دم یصاخ ینا اپ ےک سا ےن کیم ادب ال میل ہقرپ ےن ناستدحب ےک سا :مالسا لوبق کس وٹیب ےک ساروا ا اکتہاک
 ٠ ںا موہ فو ںی مروا چ وب ےک رادار ت ج ڈک اےک اھ نا زا ےن ںونالس مان یک ۱
 تار ےک سولخزواےھت ےل یتا ےک نام ود ےک ہاکی بج یار! ٹاکےک توم ےن ںونار کس ویمز کافی رام کت
 ات ورکر ماھ پ یارو مکن رود ناف نام ملا فرم

 ی کی یر کپ نیر او زانج اک تمولحیکن اروا یو متی اجا یکں گولن ادعب ےک ا ...: رانا مو
 _ےتووجوم سیم لویسصوڑپ کس نا تانشکس نا یا هس نکس نا لک بم لا

 اس ی دولت بج ٍتسمواکک شیت وبا لب نام فعلوا نم یوم ںی یر یر چکار نء یوم
 فال کس اروا تععامج یاد آر سا که ساز سا لیکن اشک ) تساوی الات اپ

 دن بیاتی

 توک کن ا لر تیر فاو برخ روا ت الا تبار
 ےگ برادر امر نےک تول ئالسا رب رب لنا لا تاچ وہامز درجن ےس تاملاحم نںولاو ےن وہ رم م برخمروا قبرفا بچ نارح

 ےگ نہ کک ادو ےک تھوک تر یکے ر سود یک غرب ہفالرادوکق شمےۓ نیم اوہ روا اک وہ ضا ویک م برغم وا قی فا ےھت

 سز رر رب

 ہک کل الجروا نج رغادالب یم سیلاروارب رب ںیم بخش لبنان لغ نک ورنہ سیم نرش یکم اله ب برش

 لپ رپ ماع ماقا تمول کا ںوبر روا ےک ےب بو م دق ےنپا سب ےنامز یا ےن مالسادوا ںی ںایزیرفوخ ب وخ ےن ںوفارلسم ںیم کن ام



 شش وکر ا نت فلک ب عا یش دم تیا ےہ زا ۳۸ م لج نودلغ نار

 _ یی آب اترتا بات ب آ

 ےک تی )یھ شپ وج ےت ان ےک ےنوہداوا یک انمدبمون گکچ ایہ ت یر اپام م ےیماوہرھچب....:ف الا یبا اک ں ونار
 ریت یکی ب وخ ب وخر واایک یو رت الخ ےک اورا ود ےن ںوھلر لب ےس یر ت ےک نا ےس تیک یک ومراد ے وگو ےک توک ( ناعم
 فالتا یباب یم ےسلسےک تفاطخ یک فینال او آر ارج رگ سنتر تر کو  توارعو شفا رکاب

 لار روا فرط یک زن سلم ۳2 ےک یف رط یک اعلا ۳ رھپ ےس ووجو ےترفےس سود روا عیش ےس جب یک 1

 اس راہب یکم السا ںوی )ےگ نیر ار قم اک ت الضو از نی

 لا ناسا ن رکی اروا ایک ڈک کس م ناماز ۃرفمیشاویل مان ےک سابع لآ :تسواکی یوم اوز سزا سیم ستا

 ھ۷۷۷۵ یی تاج یھت مول ےک کدی ناک تطالخےس طا ےک تو ساوج یاو عاق تس واک یک
 ها توماس رج ولوو درک لپ دیک اب یانگ نا یٹپا ماشہ نج واخ نک ر ارت ےس شی ںیپوما ایہ
 کو خو هراس لاو لر ئاق تموکی تا یدالب ےک اپ ردنمس ئرط الا ںوھتاپ ےسا ےن ںوکولیئد توثد یک
 اپر تطالخ قت اک ونار کک کوما کز ارد مرق اے چو یب

 ورام لاروی افرا باال 1 اھت زا وٹس تلخ یش وک ایم ےن یل اھت دلا : گاز سایعنہ یک لاطوبا لآ
NT Eنط یکی وم جاگ وک اوج ےک یاہو کی یکی اح اچ فالف ےک روتر توبا ےک گز ساکن  

 یک اب فرط کب رخ ے اسقار ات نا شارب: ردا ےس ںیم باطوبا ل آلا ڈ ٹاک

 ینا دبن روا ےن ںیہ ںاہ کد وانپ ےن ںوربرب ےک دی رو لی پورت ردا : توگو یک شادپک ب روا

 ھتوکت ولد یکں یار ناب اتو روڈ گا کت صوکعیکں اہ رکی چہ وکت وگد یک ئا ںیم طسوا برخمرواایکر اچ رپ اک تی

 دوتا شایع ولايت کن لا رسا ای لیپ سی( ںیہ ےس سی لاق ےک ہنان زہکج )ہدارفمروا نی

 باید تا کت سوال لو یتیم تا نوا

 پا لن ےل سا ۔ ےہ ردنمشہاوخ ےک ےنرکمئاق تمولک ںیم قرشمتقو مہ یلاط مع سا ....:ںایناود یل ر یک سن ڈینادپ وا
 فرط یک ٹدہم ےہ ےک قاصر نب لیئاسا ماما یی فا ےن بسنڈنادیعونا کک ں اہی هر ف رط یکن رشم ےس ہیماقوکین یئاز
 و نیب وہی خا ےس وب سلماس یکے ت لوح قرار نا یر م رب ےک ما کو تروق

 یک رد یاب توک یکن ا لم برخ تا فاض حر علل ۔ ےۓ آٹول یم زکر مینو کمےنپا ہئاو فرط یک رش برع لاج طوضم

 ی اتم چا کرام یکے ن ر کب وو خمروا توا یک ضم ےن ںوھدعب یزد و ین تل مچ

 دزاو اوت بس تسلط ین نیز کیچ نریم عد ےک ییز شالو دمو ےس اخ روایت اچ اہ ارب ےک ٹوک وک زہ یلاریا سیم ناک

 ی تہ تر

 تو یک ایا ےس ںیہ فان مر پہر وا ےس رک ٥صاح ےک تصولےن ںوپرب رب تفوسا۔ اگے ر ےک کب لاخوکن ید ےنپارپ نا داماقردا لیک

 ا نپاوکل بق انوار کس یم قی فا کف تل اہ ےت تک ود ےس ےنرکردص رپ ناوکں وگو لوو ایک بتم ےس ےس ر سود ییا هک ما ےک

 سو باما سال

 ےۓنوہ ھھڑب ےس بس نا کای لش تورا تراک ا کوچ ےک ےک روپ رھپ نان زر کک دوکل اح تروصی ا ...:بالقنااک ام ز

 سم یوم لباسی تار یرطیا۔ ےگ براد ھے ناشر عبر چت



 وکر وا لا ق یا برخ یو تے زا ۳ رج... نو رطظ نت

 دنا ۳ع زانتے چاہ روا نر نوا عکس تم یا یاس تساوی رسدد کی مپ کس هزار شتر یا
 برخم ےن از کا یل رک لکا توک م ت کر ود کیا کی ادب کس نا برخورد ال اقارب رگ
 هرکس مر <. یڑادہصح یکن ا یک تع امج ییا یک دوار روا نیک قوم ںیم یل مضح تموکنیٹ سود کیاوواواادہ/ یب شٹ سوا
 ۔ںیہ یس نایع ےن مت اماع ےک ںیہ یب مج ےگ ای مگن ا رعایا ہت الاع ےک ناتس PE یک

 ايا الا دوبعم هاوس بر ال هناحبس نیعملا ہّللاو )

 :لص

 نر ۰
 ںیہ ےت رکزا ت الام ےک ن وتو کن ا لش برخو تیر اروا ل اتد بش ےک ناروا ن رغ: انآ کا

 لایخ ےک ںواساےک ان ز۔ یھت ام تعمد ناک نوا ےک ناں تاز رواج ےس لاق ےک تان ز قلعتاکن رفیونہ....: بسم اکن ریلونب
 ر لپ یاب ےک یا نیہا وج روا نایب منم مور ین _ںیماناج نب تیبرلا نب کیسر نایکاز نجارسسم نب نشلسپم نب نرڈیلوہ یر یتا اطم ےک
 ےک سا ند و روا ت رھپ وار فمروا ےس ٹاک اناج نب ینترو ءنرنلہکے انکا وہ اسن نا- نو کلر نفی شنابذ گلو م
 ںی سس هدر قاب ی هاچ فضا _هچ فا نم کس نورمن نوک یہ چک نال ساب
 ۔ںڑ ےک لپ ےک

 لاتی قے تان زی ا ںی ہ لاع ےک ترہشدایز ہی رواوکروونج ۔ ںیہ راش یب ینا ک نا... لا ےک نیو

 یگوام سی رک وای نیر نا نم فا بج ۔ےھت وجوہ لات ےک نا یک ی طا برخ روا اروا ل قبر فا ےھت ےس سیم
 ےک ےک لیگ فا ریقاهب نیو تک وانا

 0... ا ی سم وک ۳ ی

 نفی وا لک باد کراس لب هکر فاش الت ما چتر روا یا اکیا لو
 یا اخ کلا اپ حر ماب شا یس

 بمب اراک شاخ سیال و هوا ےس پ ےس بس: ےس سیم لودنشاپ ےک طسوا برخ :ریزی ولاروادرواا
 سارا اص نت ام مت برم تیک رزق نیکو لوح بچه لا یار لی توکار ات

 ۔ےگ رکورد لود قلا

 و
 207 کتب ربات مات

 E A یخ یک فاز



 لیتذکروا لات ف لقب برع ید هویت زا ۳ شر... نور را
 ےس راپا روک چ تاجات ام ق مربا افت یار مسکن ا تو سال الت یابعون سيما: تفالف بجچ

 ۔اھتت ال ار

 ایکع رشا اچ اکر یاقع ےک جراوخ ےن موق کی اروا درس ن اردد کا یوم بارت ترا کل ور بش ء اقا بر رم پس. ریل

 ن مکے یا کے س دو حس سی نان زدیمت نج دملاخ ایلن رادرسانپاوکریمجن بدلا ےاجہ ےک ہرسٹرداای درک گے ا ےن ںی برگ
 ٠ کک ںیہ رپ رب دک اقع ےک رر او ت یوم وب رولت کیم اون بج ۔ ایگ برادرم اکا زرقا دعب ےک سااوہ لوتقتر وا سڑل شایع

 ےک لیٹی زب سم تر تر باردار انکے سام لیہ جات ز ےک یر و راو > ناق ریت توکی

 ۰ ر اک قرار تم امت ےن فحشالا نہا ۔ ےک وم ہدزفوخ ےس سا کرب رب نایک تیر فاوکت صشالا نیا بج ےنروصنم فتٰئا ....:ثدعشالا نبا

 ےب تاب ےک و قولارادرس ےنپا سی اگر وا ےگ ےب د تو یکت بج را سم تافاضم ےک نلاسملن رینج گیا داورکمماع نالعا اکی کدنب کچ ےک

 نک ایک کالا ےک وہ ےن رک ارسوی کنارم ہداوس نج بلا ےن ےک لوس هر ےن ثدشالا نازا۔ یکرمکت فالف تی

 ی آپ شی کر چپ ا یہا رقبا آباد لا بنا بم نایک ان فر کب رخم ۓامصقاو قیا

 مناف( دا رولا نب تنور لب بج هارد :توانب یک رب رب روادرصاحم اکشن دور
 ارب ںی اچ ےک مم وق یک ا ارم ےک و رتول ت یت فاش ی یف رغما رویا یم ںولاو ےنرکءر صامم ےت ایلرکو رصامماکسا ری ناب تاب
 02ب 7 تپ ےک ےس ےس اےس ا ہو کاپ زام ےس را ےن یا ایکو تور سفت تور رج

 ےگ و ہرے ہبلط کرب رب رواای اچ شیو دحتاسےک موق او قول اگے درینانود مردار او ےک ۱

 لاچپ ںیم تی اق لاش تحت یکوس نج ار اپ کال کیک ید رولا ںیم نی ماھ ایک رمی کسا ںی ناور هدر
 ۔ےھت یھراوسڑیکرارب

 اک عج راون بج دوااب درک اپ تپ اک وج ویکدرصام ےن ریزی انم یاد اکی را متاح نج یز دعب ےک ںیہ روا ایگ عن در نارود ےک ہرصاح
 برخروا یکک یب رکٹم ڈے نرڈنلونج ےن متاع نجد الپ ناسا ےک نریم تیار بادب ےک یانو ل یدک م اھو

 با حر سا ۔ یک یت دا وک ناو ها سس نادر ریس هوم کر دذ یا س نیہ ۔ایکگ کک ت افا

 آل اوتر دت رم وارد تور
 چ رکن ن اسم یا ۔ ےس کس رد ےہاکب وستم فرط کہ لیخموکو قبا ےن ںوکول سچ ....ےار فالتخا عت ےک نرفیونب
 لب تیتر لیفان دا ز تیک اد تک رفیونم ےھت ےن اد ےک این کوب ل نود اب آیین: نکس نو یک اپ یفم

 ( لخت رپ بجرن ےک تعاجلاد تنسلا لا نقی وفب کے انہ اکں وگولکا۔اھت یے ییرفصین لاک نا کوچ _ےھت سس نا

 ض
 ےک سار اس ےک ںوتیشوا تالاع ےک یف رفیلار اما بحاص یگراخد زا

 ءاقناوءارتبا کٹ الئاحخ
 تینکروااھتزاریکن یا مان اکی ید آس ا ںیم نوے نر بسی واقع. لرد اب سمی وبا :بشو ماما اکر ولا

 .چ _مولعمیاتا فرم لس پک بس لا گیر



 وکر وا لاق فک ےک ب وه اتو زا ۳ قلب نورظنباورات

 اناج نل رغ نم نار زف وک تسغرو نم نزن ناب حل تیم نر شنا عس نایک ب دلم ا کسا کں ی ےک م نب
 ۔ےہ ات تک ءاسا ےک اناج دوا نیل نیو دعا یھب لول رب نٹ کن یم ےک مز ن با۔ںیہ ےک نانزوک اج ےہ
 ںیم لار ے للص ات ےک بسض ا _ ےہ ایکب وسفمفرط یک اج نب کیسرو نب نایاوونہ ےسا ےن یت لانا ےریک قت را نیا
 : چرب

 ریزی ولا ھت اوہ ایپ یے وبا ٹرپشوکرکس یم یھ ناڈ وس اھت ترک( اج ی آسر وما یر اھت فرط کن اڈوسراریکپ ابار لار کیوبا
 اتمر زو رھپ توک ری روات ایگ یاو رجا توطی لایط صقر ب کے وارھ ےس اےس ایک ھت کیس مان اکا یب ینا )لو ما لام یک
 _اھت ایگومداپ آں

 ےس ران ارود لا ی ام تیتر اه ی نرسید لی. :نالیمفرط یی راکف اکی زی دلادوا توم یکرادیک
 اک ناک رکی قت روا بک ام تام کز تسلیم ےک نا اوہ نا فرط کب حارن ےک اے وو ی پرل وج لیک ا

 لا مهیا هی وی لس امان و نگر پای رها سرم بر اں ت رر ایک ہری
 ایگ کد وچ س ام ےک انور قے ا پا باک ا فرط کرو درواایک

 ر اقع ےک ےہ راک بہ روا تید مینی کدی نا TUL ایی روا ےک ےس د لاما لاف ےس سا ناوطیق کا. :تاک یری ولا

 سیف هدف لود لیلا تراس ترک لای کات ایکو روھ سا الو
 راکت طب فالف ےک اطلس ی اکرم شتاب شنا نه لورم ایم ےک رزوتروا سو قریب ۔ایگالچ
 بج اچ ےس ے دار نی نا گذر یے اے ںیہ اوال ا ےس اد ایس اک یتا رک

 ۱ ۔ایآٹ وا یئاو فر یک سو تتتت تافاضم ےک سٹئارط تاب درکودزفوخےا ےن بق افت ال

 بالابر ایک اب فرط کر رک کرو کرب ےن کرار اول یل لا ت وای ت افواج .:یراترت ریزی
 کاخ سیٹ ےدااب ےک نادم آی کل ا اپ ےک یلاو ےن ناقرف نئ ایر فو ںی زن مس! ۵ے راد f آں ہئاو نڈ ےک رکا وپ دق
 ےگ یان سا جان زروا_ ارز راے لوت

 اھتے یو ذت اسا ےک هی راد اھر منا دب ان اکا کے اک اج ایکن اب اھت یی گار ایورادر ساکن اھت اس ےک ان از... اک لر
 0 سا یم کناہکےٹ یئادایکیلاطم اکی ئاہ رک اےس یل ےن ںوہاوخاوہ ےک یک

 ربع دلو مچ رپ ساق کس رگ است نرو ےک اپدیت دا لمس یا گاز
 روا لا زری وج ناوم روا لر رود کلام کمدی چ ںیم ےل لکاد زير ےس ےن ھھتاس ےنپاےک رکا اکی

 وکت گری :ی وبا ےن ںوصناہک تاب رات آی ھپ اپ ےک کا دنزونج ےس شٹیووارفم زرعی ا یتد تفردور کی ا نایمرد لاج تام فرط کد یس
 ۔ایرکل وت

 ۔ ےک ومی مارق اہ ےک ےہ راک ںیم تس الاونروا ی آکار وا یم تیحم یکر ایا ہارمہ ےک ںوزاوسا ۲رب ...: ترحجرب ےس لولاو ےل ھھتاس
 کج ھا ےک لوحبشودرکیٹ ےن تعیہ ری ط رش سا ےس ںوگول نا ےن روا ےگ وہ عج اپ ےک سا خداوخرداراددشت یر قیےک لا ںاہو
 ولے وہ یم 2 ۳ ناروا روا 2 0ر6 1: 2 نارودروا بک

 آق وی تالاب کلر تک
 بیم یذ دقت ساب الکی سنت چ گار اب اکیا



 و وت یس برگوزنماتوڑھ+زا rr مت ج ..نورلف بانرات

 ی ار يا ارکش ی یو لو ب رب ےن سا ۔ییرام یھب ول واکس ابو ںیم ہم سس وا وہ

 ار پاس ےیخاب اح یم وس کک لفرط کال ل )مپ کان تست تیم ی اسب اس یورک ورش

 یار هه اکسس. ایدی الچ او س کالم ےس ارو مو ورق تست

 یی ویب فر سما ممد وک اتلسو ےک و رب یکن وک ن ار ککے اتاپ ےک م اتوبار ںیہ ےک تاللاع نا را نفس اک وا
 اک e a SEE Ay ںی اک ں وج ونبج

 تے e ۳2 و و رک روا کز ںم

 وجر ےس بقا ےک را بح اص ےس یا اتکا راو یا یھب وای داھحدگاکک نر دیفس“ یا دیبا سلوک اولاد

 7 اس لا یا رش وی مالطا یک وک وج وف یک امکی بت شر نرود يا... مست روا شبا

 اےک کل وار ا اھ 7 فرط یک وت ہت کیک وف اہ داورکل وک واصل م ےک شب اروا اکر کٹ
 1وک روٹ لو رک لودر کک مالا یگ افدروااوہدزفوخ تہب رکن ود یک شکم ئات شیپ دہرا
 ن ا ںی اھ رک را وچ e اف ںولور ین انچ یک فرط ییہ مکس گر لس کفر ور وای فرط کہ پوک بت

Nا  
 مد رج

 ناسا یک 51

 یا تا ےک یری وج تے سش ق رواده راو ماهر پای ا و 1

 اوہ شاو رپ ی ولا ایک تاب فرش کس اتر کھ کت ستی رشیرکا فرق لاو فا س ناں ل

 یاب ادای مکا چ سرک و چوکس ات یت شب ےک نو رم کرب ےس فر رر ٭ے تالا نا یارب توا بو اکو را

 ما اهر یداودوخےک ہک قم یلاورب ناروا دے ناک سد اچ کنده ےس وت

 ےگ رک وفرط یکن اوربت روا ےک وہ بور مرک کد تیفیکا یا کون سیگےنل ھتا۔ےک ورک یورو شهدا راو

 روا یر تر ان بوخر اب سیٹ ہقیرفا ےن نکا دووگف )اسے دہر کرا :ی هد افر ړی ولا

 واٹ انچ ےک ےگ چ فرط کیی ہبہ /ڑ وچ کود افر انکے ک سونیا ث فرط یہدافد رپ ۔یلن یریقوکں وس یکایک آں ووا راس تہب

 نوت لا لادن احتاف یم ودافر یتا ےک ر ولیکل کیا یب

 لی لاو لا هان ادریق اچ درک یر شی فرط یکن اریقر کوہ ٔراف ےس ہدافر . نی اسب لی

 _ایرکروصفلق احا

 ورک آم اکے اھ کر رٹ ےس اےک یوو رو ےس راوی کل یار او شال کا نبی
 اش مدحب ےک ےن وہ لاد ںی ناور ق ایگو+ یخ ےل ی دا ین رسا اید لوا قیا نب روا فا ن ییا کی اے ی

 ۔ںی رند اھم راہ ںیم ےن رکل وک وراگذدم لوحیشودرکی دے د ارب طرش ار کف ناڈ ںی آے رک اقا ےس ی اورو

 رصان ان ی اپ ےک ومار عات نا رکے طرق فو کیا اکں وا ےنپا ےس نادر ذس دنیا... لای ےک یکم ارصان فو اکی زی وبا
 دی يا جاوا سروش عر الصرب نارم اکو ب ایم اکہ فوری - ات  ج لی کس وک وک یک ا روا اوت ا اج ھر ادرن امر اکا وما

 نا ید ےک اپات ایک اپ ےک وس ارمان واٹ پا ےن دنیا ماس ابر اتارجد کک ص رح یٹاکوکں ناپ نا نشرتقف مایا



 تورا لا فلت برک ی و توی ٣ھ زا rr لج« نورلغ نما

 ۸ ۔ےہ رابباور ےر ہک یم کب آے

 وہورز رت اکہ گنی یف ری کں اہے اوہ گے ہار ےپاوکں وج اےس ےہ موسی انچ... لا کلا اروا گج ھا اےک روس

 بک برخ مک لود نکس اسکیت ید بیخرت یکے رکن ےسروس جٹ ےارواے لاج ےن وہرک
 یک اروا د فرط کب رخ اوربت وکرم ےک کارواید لنت ور يک ی هاچ یئوہ
 ایل شور کام

 کالا ب روت یک رو در رر یی کی جبل شماکں وگولایکمماع گڑ اج رد تام
 7 رم تو کک ومد ی س .اولیرآوج کوب اور شو زبانی

 هلو یدک ور تیپ رو کر توکل ےگ لپ ی ت الام ےک ریہ ولادعا ےک ل رو 72 بر بندی
 نم ی رٹ مر اپ ک آے ار کو کم وطخیھبےن ءاسورےک ش یاد یار ویا ےک لا تاب آن دا الاچ ھتاس
 ایگہدینپ ماق در یھی ییا نارود سا ۔اھتاہدرکل شک لالمھتاس نپا عل ےک ےن کور صا انک مزار اتو

 ی قام صبای یوزر ظهر من لجن اچ شف میز
 رقم -- 7 - - وتو راک دبے کا انچ کت ناجلچ ل# ووا اےک
 ےل

 ۱ یو و دادی e و ا ان ہہ 1
 ماقتا تارا یدک تانک لو امت یکی تاج فس یابی فرط یکے یونس کی ا وما وما اوم ماکت اک یک ں واوان ا ب ج وکی پو
 -یرام ٹوارکل وحکل د ےن وج وف گدی زیب باگ لولام ےددم یکن اا کس

 خام ےک نرو یئاکےن 2 نرود اش ید آلو هال کارم نگو روا او لا ہد چ تچ ... : یدک و اا

 ایگ ست کیا یشش کس یراق
 ےںییئاچ ےگ رکن وکف رط یکں ونطو ا ہا ہو ھت ہدنام یتاب ھج روا ےگ گاوپ فرط کیہ دہ فنی ظن لیٹ ےک لاتروص ا

 رایقرگے ا ےن نادر ہت لئاز توا ۔_ ےئگگ آن اور جد رگ یرت تایر کذ دژ زر ہم ےن ںوتمیود
 اک رک رات لکی وک تعاملی مہک نار کشا لک

 بی ایکو تسرد یکی وت نر هر اچ کت سارا دو شایع یک ا تس ےک رکے یک ۱ل اوما اکے ہیڈ وبا: ناک ایک آلا
 دےد رکا درشییپ ےہ یکے ک ناروا کرانا تیشخو دی زرا راپ

 یئافد یھب یار اچ درک ورا لگام ںورش انت ےنریبراک یوم اعر جی کنلکن گاہ ےس ہیدبم یکل ا بج ںیم سال وع
 ۱ گرانت تنی اس دمای ور شه دلو شن س ںوج لن انچایپ ںی تافاضموکں وج یاں لرم ےک مارتا

 سلم اچ ےل ےک ےنرکب طو ےن بولا ئاچ ایکجقتم فرط یب بوکب ییا ےٹ ےنپا ںی صرع ی ما ....: لیپ اب اکر زی وا

 ےہ اقروا یر ا این ںی و ےن نور نب ییا تک :ںہ و وارمجےک ںوج وداوزرواسم انک لنا نورت نب لک لس کا ایا نلارود یا

 نر الھتاس ےنپاےس

 رکن چی روخروا یک رب و اک وان یب ادرک تن ا ا بیانات



 تورا لر فلت بروی ات ۵ زا fr ب 7 نورلفن یار اج

 ےن ین کم ننین انچ اھت ےس نت اد کس مش نا نار اکس نیت تقوسا ایک لچ فرط یکس یت ےس ںاہی بولا با۔ایگوم کا لپ رک
 ۱ ۱ ٠ ۱ ۔یئاھکت سیب
 وی رب سی دارد الا اپل دي اسکار ا س ے الع ےک مانکن نی لا 8 :ڈاضاروا لٹ توق

 توقی کد زس وا رطعسا سین وہ رک یک ویب ب ساپ ےک دی ولا ےس فرطرب چپ ۔اھھب ئل ےک ےن رک کج ھتاسےک ساکن وف

 ۱ دم کروا

 ((۶ھص 4ص 6 7 - 
 ںویھتامسرھا 7 اچ ان آ وس ںی باقم ےک زی وبادوخ ےن لی سا ۔انب ہفیلخروصنم لاش سا ایپ اک ادب ےک سار واایگوہ کال اق کے نارود

 نارت ۔ایآ ٹیپ ناورت چلو ریزی وادوا یگد ےد تسلوکدی زی بارک آس مر سوس ےن جنید تک وف فر کس وس ےن ںاغانچای درک ےن

 ۔اڑب اچ فرط یو وصقل وتم ےک روا یکاپ رسا ےنراوبا یا ےک سار یک رکی رب ات کام

 دی یب دار دا کرد نانو( او ےک ناو روا الری ےس رکو رحب ےک یب نادر یت رواہ سوس ےی دہ ےس رو :ںیم ناوریآروصم

 ون زا فالف ےک نادر م امدا یی نا لیٹ ےدرم سا یک ک نے ےس رک راپ ییا وای یوا ایآ یب ےس کرل ن یکتا ےک ل اعد یا
 رک تو کس ماش را کر /ر عمر ادرو ز نایمدد ےک وج وف وفود اراب نوت روا یورک( لاھ رب راے رونی انچارکا ادراک س کل مت

 یار روم ]اد لگن اس یار ور وب هد بس یاد شنا
 دکل

 ۔ایدرک روت بقا نوت قاب کو رک بر تست ید لیلا ورا مر هر انچ

 : يا ہمقتسارباوب ات ےس ہی ےس ن روا دیتا بیک وے ناور ےس روع حب نا... اور فکر
 پان ےسا ےن روصصنم ایکر ھا اک یہ دددبروا یت د ء یا زگت ع اطا یکروصنم ےن سا ںی رخ الہ یخ کر زنا ال لک
 دید ا ص> ںاوسی که رش لعنت ره ام درک نقل نیا سرقت اروا کر ظن یڑکری دی:

 تہب ےن کرم و سلیم بان ایک وکف رط یک طروصنم دعب ےک یل ںایی دہ جر نھ... :یگاور فر یک
 نیک اہک شیر ین ۔ےہ می یو کم لالا ود رکی ثرپ رد یم ےراب ےک دیذیباروایکل اتار ورم تا ےک فئاتروا لاوماے راس

 ید یب اوج نہی ی واس یارک یک بلاطو ےس را

 ایک بتا اکا سیٹ زادن ایش و نو رس لقب پای تاور فرط یکم رکسیرکوہ ادوات رر روض لی :گاب 1 ۳ لھیوا

 ۔( اج اج اہک اوم لن سال )یک فط یک اتکل نادر يک امج فرط کت الاس لک یت ےب رت کروایا
 هه انار هد ایم قصر ےنروصن شئور مد ۔ایک یب اکا کور مد ےن ساون یئوہ یخ یکے کن گا بس زوم
 رکزوھچجے ا نالمکونم فرط یک سودرواایگالچ لام دت ابو رک -ایگ ؟فرطاد تم اس یل تر کا کت سل رب نون روشن اپ تست و

 ۔ کدے دنبال الو اب ےک رزمنن بہ ھشروسنمروا ےۓ آٹو شیپاو

 لار الت الا مشرک یتا وچ اچ ا یھبےروصنم ....ے یئاھکح یکے ناچ ےن ںوک ںی کے م
 -ےایآٹ اپ او بناج یکم اتصکل تشدی زی وہا کی ٹر رورو ھت ں اہ ۔ایگوہ لفاد سیرت ضوالب رک يک تاک ا کت

 یف فرط یک ئاوارمہ ےک ںوج رج سرو از ازم« کارتون اوز سمی دسر اپود فرط کارون نچ
 لای نت اک ل کرک ل رت ےک ںلولارمج پا ےن ریزی وبا ۔ایدرکراچود ےس تسنوکں وج وف کہ را روادید بارک لے ب ناچنانچ کی رف



 . شور والت فاکس بر یوم تی زا ra م لج. نورلغ ماتر
 ایوب ابر فہتحر فرطیکل یس ےن روصنم وا

 برس یکے روع انچ ۔اھتاھکر ور مرور رس جو ار ی ؟ہرعاخیب ہللا فآ
 ںی ےن ا سج لیک ا ما ل اپ اق غادب للباحھج ض لگے ہنری ہاگی لہ دلت
 ۔ایگوہ بایماک

 اھ اوہ الا ھ ےن ںوکگول سیم تلاع یی شیشی زی وبا کلن نما کار اوباش ادراک + :ےگ اہک نوا
 ایگوہ ہفاضاروا سم تہب اقنرواارگاچ سیم ےھھ ڑگک یا نارود یا۔ھتا ہر لئا رر ط یکے را و نوقے ںومنز

 لالا رت کف پڈ ٹئاڈ ید زی ولادوا کت یادہ یکے ن رک اتم عالع ےنروصنمایگماپ ال ساپ ےک روک ار ںیم تل ینگ ار 7
 اما ےس سای منا یئداط روا ایکرب رقم ین 1 --9- 7  فرط کیدا تولا رد  ےف

 ا

 عکس ای ) دید او ات :ںیہ تم ںاہج کا باراک لا
 تعامج گیا لینی اچ اورمیں رم ناوریقر کادرجبک احد سکیم امر کر خیا لوک اےس مے رو باس گہ یل
 ات رهر اپ کندن و نا لو اینپ پے ےب ے یارک گا 4

 کنان روک برم کپ ھچک کی ذر ما ےک ہم یا یدک تے بقع تڈ کے نکردن
 اوہ زمان کر بم ررطلاا اپ لک لیکن یناڑوھٹ دن بق اھت

 01+0 اگر اوج جم لس ار ےک ردنحسز ینایلرکودارااکت واب ےن لپ نیر یوکے تب ترحب ےک ا

 و ا

Eهر رک ون ایم تے  
 5 اکں اداب اہ چ انچا لاج ںی ت افاض ےک بارلا ےس لار ایگ چوک تہ صفتروااڑپ لو ست شل یکس ا لاس یسارومح ہیٹ انچ ے یگرام ٹا

 ایر لت
 ایگ "ھ"ِج 7 : اگے امرت یک ام کے رک
 ے انار کء صا ا کیان لار ۔ایدرکن وکف رط یک اروا لیٹرکاپ عقوم ےن لن ایگمآں باو ناوریق سیب ا. انچ

 اکں ویب ےک سئاروادی زی دلا ریما ۳9 رپ ےک مکا کیلا کوکر تس ےس ان یا ےس یش لو

 ۔ایگ×ماقسصت

 و" دا ی ی نیل. : ںیم لوم رت ےک رومن اکی زی وا نم بولا

 ہتھ ےس یئاو اکی کں وگولانا بج روصنم ےک ر۷کل صا برقاکروصنمک ایآ ےل نوطبس اپ روتر درکل نا
 مک افت تو کنی ان اوما کرا یم بق اھت نیا

 . هدحو هل ءاقیلاو



 وکر وا لاق فک برو تو زا f شا .....نورخ نا راج

 ' تالاح یئانناو یئارقنباےک تموکعی کلی ءاصق ارواامسوا برضم یکن رقیب
 ںوہگت لنک ویر ( ںیہ ےتککوکغ اح یک عت ےڑم نل ےھت ناول ےرامس تہ ےک نیم ونہ ےس ٹر انز جام ی نفی

 ےھت تر شی اطسو ےک تر ماتروا نا نا ملنی روا ےھت دو اب شرور نا ےک میش تیرا ہصیت یاوکادونہ ےس ںیھاھت داپآ ںیم

 ۔ ید سش یک ید دم یش نامت ں واوا ی کا
 یو رص ای کت ن یھ ںیم دب ےن یا تے ںی ںوکوا یتا نک خاو را یاو اک العا تردد ارت ےک تست اصل
 ہرا ےہ دے ںیم اےک نا درک اپ کیا نفت ذی خالا اکیا ج د ام

 کین اھتا ےک نرڈیوہ تقد سا ا ٹوک ماس ےک وار وق کی اروا ن رے روت ج رادرماکنا خاص بھ ود ےن یا
 ایل ےل مذ ےنپام اک اکی ا ےن یل ےب ےک ادب ےک سا یاب لوح کس دا نا ادم لپ کس ر و اص ناچ

 - یادگیری شناکشیف لار یئوہ تربش تہب کل ان انچ
 ےک ناروا ید تو یک یرادرجنامرف یک وہ وماوکدان رت ےلاو ےن ر لیٹ تافاضم ےک یگداو ےنرھاھلا نرلادب بج :شوش ںیم نا رد

 یکی اروا رندر عر یا ۔ ای مکے یر سا تین اساس نسل نسل

 ےا ت نو نجمی یم ۲۹۵۸ ےک لا نزد سیار تاک اپ کیا اید ھت اسکای ے وورش موت
 لپ یات بشر ال سما تش اطروزب نل انچ اتار رم کام کیا الاد شا اتالوصکس مان ے لع کا ۳

 یاد ار ےک نک ا ی رو ایام اه چپ ترم سکس مگر لس ترا ےک سما... ایگ سرت یر ام

 مے ک نوخ اپ یه نر یا اکپ نج شئر کرواروسٹروا ایر کف ہپ ترہاتروا کد تسلنےسا ےن لٹر ای آس یم ےن تک
 ۔اھتای کلم نرفیونہ زا. لو گچ دی ںہ ےک نریوس یک اےس ےک ار ےن ومن

 لورم فکس تربت روا لعاب تب ترش نفس فرط کب رتی انچ :ترت کیت نا

 ۔ےرکر رقم یلاو ںیم ںورہش ےک برغموکں ویموآےک نان ےپا رکا کدہ لاطم ےس نشیردپع ےن ایا ہبطخ اکم مان ےک رصانلا نادم

 رش لام کیا اےک یار ھی پا ےن شن ۔اھکرر رت ی ادرک یشن بنجر نخ اف ورک وتو لا ےن نام ار

 برگر یو

 رب بت اب دز ےک یادو ید ےس د تزااےا ےس ناار انچ یکب لطتزاجا یک سرک اح چ ےب سلنا ےن رھپ

 کسب ںیم برخ ناسا کد دکور زور کمان نا نان
 ۔یکک نج ککب رخ تہ نادریق قمار و باکس لادعب کشا نیب دلز ملی است اہ دیک اع

 یدلج سی وسادنچ ےن یک من یخ يا ےک تان ز ںیم برضم تال وارھہ ےک ںوجوفی پا بج بج لقا ج راک یلقتصارموج

 لاڈڑ تم یگدتان زروا نیلم آپ راک تپ ہک ےب ےک ےس الا تع اطا یک اےک کت قاب تس تر برج نا اچ مکس

 ل ناف یکے رکے اش لو لوروا رادیو واہ یک لیپ رول کرہ ظن ےن مج

 نت ارب رقم تو ںی. مر اتوکن و ت تیمار تقوا درک ات کلا انا .....تا لب یک یل

 فی نیب نیر ںیم یر IIIA یللشےس یکا اج روا ھھ ڑپ ےک عقرب اهنگ بت وف ےن

 اوم ع اض نو اکا ںیم لاق یکی اھو تاک اےس لوزینروا ںوریت ےن ںوناوج کس انصار اوج ک الپ و



 وکر وا لاق فلک بر ی تی هزا f4 م لج نوزلف ار

 :رایشش ؟تقیقت کی اہلاطہ ےک ناں ر طی اروا یک بے سا ےک لام تان زرا یئداھب ٹنا ےس ٹنما یکرمش ناف ےنرہھج چغانچ
 سا قوم

 روا یوم ت اتاط یک اے یت وت ایت ر آیا ےک کک نج ےس تر مات بجرم جک ےک رو :ےئار یکن شر وم

 ایگ ہمت ن یھب اک تسولحی کن اتا کس یار وب اشک قم نفی ریدر کل کے اےک کی اح چ ي ا فرط کف اش
 یک نا گلے راس تہب ےس سیم نلا۔ ےگ ےنوہ عم برغم اپ کسب ےس ےک نات رال وب ے٢ ےس کیل ےک صر یر چپ
 لقتس یکن و ںیم اب تا نا لس در لار هی باقي تا اکت سولعیکں وگول ن اےک نریم هج فرط
 - لاء اش ناگ نت آر کذاکن اےک آ۔ ےہ ر ےتآن ارم ی رایی راپ ںی نار یگ یہ ما ات تموک

 تالا قلع ےک توکعیبر سود ںیم مالس نت یکن ریل ونج ںیم برضمےۓ ایا
 ومو رک برف اے ےک کھر پ( نری دہرا )ھت نم یراق ےک لار وب بج ....:تالاع ےک یاد ۱

 مارگر وا الا کس روا رگ تم اس کس رب وج ایه لو فر طی نا برخم نیو ترا رگ ا تا کن

 سای آی باور ور کک تن اپی اوہ ود سیٹ

 يا رادرسانپا ارب وقف ےس م تکی ارب ایک ا اب ےب ےناخدیق سید واال رکا رگے ا ےنرہ ج کے یلیض کن یکم
 ۔اڑپ لت فرط یکدوصق زم یب ارواایکد رقم نا اکو رام الب روا صارداوکن ونکن ب نک تک شہ تقو ےک یب او ےس برخن بج ۔اھت

 رپ رسد وا برخو ب 8 نآ و لرد یئادتبا ےک توح یپا مج ےن ۳ .:ےزو اک اروا مک

 ےہ ھے اکساید کتے اپ ہیلپ ںوریش نا یہ ےتاج ےن یک نکات نچ انچ دیک ناور تا نوا سا
 ۔ایداگوب فرط یک سا ےس برخیکب سنا
 سم برخ سا نج جی ی درک اومج ںیئار ےل ےک ماع تو یکں وی وما سم برغم ےن سن مات نب جب :میزما تو یگ برخ

 ۹ م ن ھن یکم ںیم برمدا اید کک ںی ےک ےک قد ہقان یک درس ےادواابآ اپ بل ما چنگ قتل فور

 ےک ںوج اکرم رسوا لوچ ل ب رودکی کرے د ت اجا ےسا ےس ماھ جاہ ایک وت یک ما اکر م رس یک فرط یا ےسا ایک رت اھ وک ییا
 . اتو کب اذا وا

 نند ود ستوکر اگ کار گوکخ ورع کوما یم برغمنانچاب درکلھت ےن کرا یک اف من اهدا 7 2ت ںیم وما ترمولقت

 روا با زااوکی کک تجاعرداایکب لطح ےک ےرانکی اوون اپ نج نب یس ےن می یو جات ک وناوج یک و مم ےسلحےےک مارا یت افدےس
 هسته لو اتو پیک کیم سوال کس لورفته دود بس رز کس نور کن تر ماگ لی

 دد کے ںوی رب رب ی اپ د لی تالگنج باداش حر ط یارک فنا مک نے ےک لوت ےک نا ےس ےک یارک نوچ میداد فارطا
 ۔ے کیر ولت تی لا اگرچ کب اط

 ۰ راو شیر اکر رقم مکا کب رخ وکی ی اب ےک ساروا ےک مک ایکوہ ا ااکں وج فیر رب شی یط رت بج... اک لول ب
 مو لنا نارود سارواایگف رط یکب رغم شی سل ۵ فتٹیغ انچ ۔ ےس د یادم روا لا راست ء سنگ ںوہاشواپ ےک ےرانکے کج
 ار مرور و مک الع
 زا نت نکن: تن بد اس اچ یمااکن رفیکوج یل نم یودب ےس ںی ںوہاشداپ ےک تنزناود یا ٦ :ءارعا فلخ



 شتوطروآ لات فلک برعوهو ماتم زا ۸ : تر... نورظنا را

 هزار ی

 یا ی اروا قاطو توق یل نب یورپ ےہ ل بس نا ےگ و م ےک اتومات هریو یر الار ق ن ہاروار تیرول نب لار یما سانگ

 ا -اھت کل اماکت عیایطا

 اھت آر ےک بحاح اع ںی روا اب درکر وام کرج مر ظن یم ےک تالاع نا....:ل اونم رک الا ماو

 نون کر تب ملاک کر کاا اس ول ورک نوت دروا جین ید قارتا سا ےک ماشہ ماتم

 درک نا زاولتس لو راتااعنا کن رطم لر ایلیا گینس رب نوت لی, شکم زواب کس لود

 ار ۶ یکی اروا آے ںالفا اے تبار خاردناانا “رٹسج ےک لوہاھت فرد ےک ناطلس ید وج عر طط یا۔ایکم مار کاایک

 ےک یم یئاھب ےک سرو ین ب رفت یما ےک ےراکےس یئداورگ۔ اگ ےنرکدہجودج یم ےنالیھچپ ےک توکو روا یارک کت مین انچ

 ایک ریل وکار لر ت اشک چت کت یر ژن

 سا ےن (ء ٦ اور لم گنی مایا ےن یاہکوج یک نآآت بیعصم ک یارب فن م کا - لر

 ناو رادرب تسد ےس یراردملمکی کب رخمرواایکغ فا کت الکشم یو ےن آی ےس فرش یکم جل یم سا ادواابالب ساپ پار کود وک ید تب ا

 سس ام سلام برکت سوز تعطیل ید گر روم لاپ گرما

 پچ ےنروصنم یورک تاغ اک موک وارو ل آے ںاہدروا یکی اع اچ ب اک لوغظن م نریرض سیم تا. طور سالک

 ۔ے ا چک اکے ایدہ رت ام کبوتر کم

 یزفدتس لایک ترش برخ ےک ےک وغ ال9رف یی زنم ندارم را رب سیم .... ییز نیل

 نئ ارت چی فراق راس تب ےس لالا تیر تاچ ایک رط یہ مز دوخ تتازذب ےربطر قر اعلا نہر ت لس ےک مارتا

 طا ورا رک وچ یم تلاح سا سیا نیک هاش رس کس لا ات ز کورو ا یکے دب فرط یکدیبس قدرت نب یکی فرط ی رود

 ۔ات ایگ باو ےن رکج ےس

 تقاوم ایمر د ےک نارا اا ٹول یاو کاپ کس دام لا نکا فرط یکم اقم ارضا ی ا تافو ویا نیکی ٹا :تافو اگ نیل

 دیک اھت ای آں اپ ےک نیل مکاح ےک تیرا خاک تراز زی هرس هرم نوت منی صفی لا او کوت

 رکا بال فرط کبریت اپ سا سا تار د وریت ف اترو اوما ےن نیک یل رکودب یکہاشاپ ےک تو

 نج نوا یب قد ےب ےس ںوماکےک سا ےن روصنم یب ےک سادعب لا وب ترازو یکن کرب ےک ںاایاپ مت عاطایکینا رم

 ۔ایلالب کاپ اونو

 دوخروا اہک ین ےک ےن رک نج ھتاس ےک روصنم اج اوکسم قل اک سج )وانت لابی ےنپارماع یلا نب ھشیبا یم رے

 ےک نا اوس روادر ھی خان یکب لط ن اما ےن نونکن ب ن ےک رکو رک ن وک ب نک رک( لامپ ہصقلار کا اڑب لت فرط یکہ رمز

 نفع یک نے یا چک ےک سار ماع یل نیا کی ھا ۔ای درک یاد فرط یو رخ ےسا ےن ساروا نب نصاضےک ب7ت الآ

 لا سی اکہ ہت اخ اکت صو یکے رادار طی ا ےس الر کٹ اکر اک ن کا ا یوا ی و آر تح ےہ ا ت قے مااا کف و: تاک

 یکن وفے ےل ےک ےناپ تص ارے یک یی ایک لقب نت اپ لای اپ ےک روز دااب درک ار تارو کروا رمت ےس تاب کا ےن

 درک ی ہا شاہ دال ھت وک یئادایالج ےس ےرانکے ک یداو ےسا ےنروضنمرھپ۔ ایگ چ لاو فرط

 -ایگہفاضا ںیم رکشلپ ال ےک سرو اایکر رت کوک گہ دورہ برا ب نم زو رپ ےرانکےک قراو۔....:یگد ودولاربکن برما نر زو



 رکوال اق فت ےک ب۶ ی اتو زا "۴ خشنالج ...نورلخ نیا رات

 لا یکج ب رک کد وکت لاح یارو اینست یر طیب لو تک کب رس لات اچ اب شش کراد لا شیر رطا
 ےک تافاضمنئارود لا۔۔ایکفاضا سیم جر وفایکل لاردا ید دب میک نا ناطاس تاپ ماتم اف تا نج نم صر ا ےک پو فو
 مایا نیا نک ےک کلات اج یکت حاطا کل ایک یاب اینچ تارا دايار یکم ماع لا دا ےک وہ لم شرت ےک سا یھب ول
 ۔اھکر لاھب اکیا ےس اروا یک یا ت زیکر ماع فا نکے اچ انچ ۔ایگل اس اس یرلج
 ےک ی اروا یورپ ہما یلا نب ون لی ےیل ےک ڑوج کی باہ اھت ان یاب ے ولوم ا یت یورب ےس ی کوک ا5 ٠یہ کود ب
 تبرد دایز فرط مرور او تماقتسا ام لی ےس اےس اں واود روا ات اتر کے م 7یک طع نج یکم ز جانب
 سس راک نفت یورو کل تیمار وا قران نا اس روا تبع داش شاهد کوچ ایت تر

 لقال وج ری اکی ربز ےن لا اوہ ضاح اپ ےک یا ےس ی لج ز انچ الہ زار ی زن. لا ویو سن نچ ۔ کے کلم ترا
 یک ورم لیکس وعید تا کا لا رب گیپور ترااعنا یکبار د تم زعرواایک
 درک رش یاب رہ وداسف ال کصت یم ےت الع ےن یارب ساھ د ےس کت عاطل

 ی نیم بک جت اس ےک کول ےک یداو روا ںوج ےل ناء ںوج وف یکم اح ےک برضمدودولادبمع نب نسناں یے قم ےک یئودب :تسلق

 ۔ںیرکی مشن! سی فین ۱یھب ن یورپ ےس فرط یکرسودایمگ ےک ددی

 ۳و زور لک کی ب توخ رک ومک لو ےن ںوج لوکی وج روا یئوہ تسکنوکں وج وفیکووارضمردا ناطلساوہ ہباقماکن ا ےیل انچ

 7 اسال یز روا ۔ایکوہ نیوزی ٹر شرماع لا نہا بجا یکدم کاپ دص سس مینو یک ا ےس زیاد

 ادرک قت ا اکب رخموک منشا و هک درب کویت سکس نت لان لونکک ےتالع ےک ساف
 م یف ااغ ےک روم وا ای د کو اب وک وحیشرواایگوہادج ے مو ا یت اہندانم نب کیم کہ راہ اوبا یر ع یک ییز نراہملواا
 هان ال سند رو ںورادرس ےک مقا ےک ہک اب زامسےسرماع یا ناردا۔ایگالچ سیم لاس ےک نامے رکن تاب
 : 72 یکن ا ننایکا یٹکارپ تعحفادب یک دب وک وود نار( ۴ے 1 آن ایکس )یک یورو تایطعو لاوماوکی گرم ز یم ساف ےن سا
 رادار اپ لس لا قیر ایگالچ لیاو ںیم مولی کر ون چکنا راہیلوزا ظن یب ےک تالاع نا یگو ہرن بایماک

 ا آول یئاو شی مقا ے لاو داد ۱

 چسب متلب بدی اللو رم مکاحانپا ےک رک افت ارب اگیمز نکہ ہمامج بج ےن نیلوہ.....::لیبہملامش ماظقمدم امت
 کن وتو ےک ہوارفمروا رمز نیل ایرکل شیرین ول نا شی ایر رپ ںوقالع ےک عاوطودرگےک یارداہلاش
 دل کدام تا ےنروصن بج سم ےن انچ ےھت راوگشوخ تاک اداس ےک روصن کا ام ےک نادری فرط کردو ابر یراچ ساسی
 ۳تن ہال پھ ےک چاک دتا مایک رییس اھ ھناوہ ایکو را ل

 دام بے NS ر مکا 1 اے یار دے ا
 ٹو ی نامر سوری رواودارخم وکار تذکر لر کے ہدارفمر کاج والی یا

 ے ف ۸ی مدد درک اچ وار وکں وجوف یکن رفیل یب ےن لامکلاوبا اه اشک کلی ہت یئوہ ایپ وفرمزا تدادع کز
 ور همتا ےئل روز کھ وارفع ابا ناک ن اسکن ایمرد ےک ںوٰڈدرواایآ شی ہپباقنم ےک لاوارہےک ںوج وف کہ وارفم لکقر علا نب ما
 E ھت چبا یر ارل کہ رخن ںوگول ناروا وہ بر اف مقاوم امور حر یا ایگ اعم فرط



 ستر وا لات تک برویم تی هزا ۵۰ رج... ندرظ نت

۳ 
 الاول قم کارو 2 رگ اپم 2. سا باس لاو نواب ےک اف ےن لاما

 برف روا ایک کا ےس لا ل ےک ر انزرواودارف ےس ںاہور /اج شہدجو ےن ہمامجفرطط یک سود :واھأب طیکسامح

 دا رم اپ ےک ںورادرمےک سو تورو, اچو+ ل شوتا ارگ وام یاس لورم 1 اروم تراک 1

 ته یخ طوطخں یم ںوقاع ےک زارورود ےس ںاہو ےن دی ناکا ٣

 ایک یب فرط یک اشف الغا را ےس اروااکس کت لبان کت قاط یک ا ا اوبا یورک ی اح اچ یب ناف ےن اں ایچ انچ :یئاھڑب

 یر کلا شن مم رد اکر شئر طوسی

 جک اس لب .:نلابلاو

 هی وا

 درن اس اکسا ےن کک

۳ 
 ر ایچ ےس ےک اروا اطعو ری تو ات تنے رم 1

 IES یر طر ںٹرغلا یارک ارتا ںیم ںو رج راک ں روم ںی

 مے رب فالف ںیہ وار ےک ںوج واکس رتا ےن سا رئاذتی گے ناھکے ےن وک ت :تفالغروا گز را یش تع امج بج ںیہ رعب رب

 ۔ےید مان اےانداک

 یا فرش یل ودعر کرم وے کوہ عش اپ ےک ساکرب ہب ےک رند ایک رت نحس بج شی نا

 زر اسی فر رسد رک لار لار غانچ ۔نینرن عت سی 9 وک اتروص

 پکی ناس کم ںی کن یقیرفں ووو سوا گواورض انچ ۔ ۔ایکچچ اک ناےک ںوج فین ادب یے یکدہ مہ ایاھتاس ےک ںوج

 تواتر ا تام اہک س اکچاج ایان ناب ی تستر رجول 'ےسروا ای دبم شنفلا۔ےڑپب ٹونڑاہپپ ےک ںوٹئام زر اپ ویب جب

 0 اد ایک کیا شش یک

 تسمه تعزیه تاپ هک تر ےک ان ز ںیم سنا ف فول نی یکے وک روا ف ذواغ ےک سانرد نیب س اب ....دالوا کار

 رک ست مک قو وام: ارت اش سیم ںوٹاوج نا یو دا اٹیباکفاطع یئاھپ ےک سا اکہ نار ایم نج یکن طی ای یھب

 اھت ہر یھی اد اکی ضر تم وا. یکی یر

 مم 0 دام نم فسیل .:ےمات سن

 یاد ات سے تمہ رٹ ریا

 ےک ھر
 تاب نج فولخ هک فاطع نا نترلارپ

 ۳۳ دے

 ا نا ےن مو کان لا ںی ےنام ےک تپ ےس سٹیرکےجہ تو ھناوج ون ای اھت ح ریا نب و ریولا نب رونا مان اکی ٹد سا :فراتا

 داباکں اور یق ای د لاکوکح فن ہر “مان ال ےک لو وما ےس ںاہوروا ایر کتب رب ےت العےےک نر لیٹ ےنام زیا۔ یت

 ست سیر سا توت اس روفاوت کل ےن رش ا وام اوور روا ی ڑ بج تر ید انا لیلی شا اجانچ......دایعنیا



 سو ل ات لک بروی عمو هزا ۵ جن نت
 اینه سا رود رنر لی ماس سیم تالاع نلا۔ ےگ وہ فاقت الام ےس رولا شش روا تعمیر انچ
 ۔ایگوہ

 علی رک اکد اپ ن باہ انہی تیکت کت اےس ےٹساو ےک یرڈنول ک یارو االب سیم ےل و کیاوکر ولا ےن دابع نا مہ گ۵ +ر ٠
 ایگ م یم ےرصےک ےب یدوخواب عن ئادواابدرکل وے یہ ےکدابع نیا ےن روف انچ ےہ لت

 کپ دوش وا ید رمی پیا دین ےس سا ےن لوس تک لات تست لاو کت اش ےہ ھو انبار سود اکا ےک سا. روا
 ار شد ورک لر اید س او EE او: کال رک اید کش تس نیا
 ۔ےہاکچ دہ نایہ اکنج 7شم ت الامر ا عمر و تک فلا بج رب ۔اھتایگوہ کالبروفولا سی سا یت یگ چی س هو

 تالاح ےک ہیک م ےک رفت
 کک ںوہیش ےن دی زی ولا بج ۔ یل تی رکا روا توق کدہ ےاروا اھت اب آں م تافاضم ےک ہی رفا ٹپ اک ل :تالاع یئارتبا
 اکی ا سیم دب رھپ ےن ےس ںیب ںوئومام ےک کس نگران کد او دکل را والس تیصح ےن ںوگول ناف اھ ایک رو رت ف الخ
 ۱ ۱ ۱ ایپ لاهدنور

 فلو ےک انا ےک ناروا ایل قو رب زیا ےن ںونارمک یل فاروا ںوراگددم یتباہنصتسمولعیکں وعھشیخانچ
 ی اں یہ روا کم لب لا یاسر ےک ناروا ملقب سنی ےس کہ اوا تراکت واک ترک زاهد

 2 اپ یراق ےک رس کس شوم شل ورک قیام ماش ستایش لک
 ر نزا شات لودر عترت ےک ناطلسردا تس یس درکادا روس کالا تیرفا بج ےن نی دص اچ ۓالچ

 نا ےن ناطلس و اید لاک ےس ںاہووکودواود نشو یکے ای روا یل رک رپ ت افاضم ےک ہقیر فا ب وعلا ےک موم بج یم انچ ....:پ اح
 کے ے ناس کی تھی و ہت ڈاک نار قاسم را ناب ادد ف الف نا لی

 را دیرین »یر اب شی ےن ناطلسروا ےگ ےنرکب لط عارف ےس ںوقالع ےک تافاضم رجم انچ ۔ ںیم جت لای روم لند
 ۰ آم ےک ےک نا یک نا اک یک م

 سن ری فن آورن ے تف یار حا مرکب ےک ل اروایکل نور سم بم. :ےگ ںوہرہ؟ تالا
 ے چو یکن اھت ےس رک !یراوربراپ هر ذ تے ا ںیم صرف

 ت ےک ےک ریشہ یں ومال و پرداخت کس نت موش ارادت کس لو اونم روا ی لام توق یب وآل وراوہ لک ں وج

 روا یوم فاص ےس یول آء اضن تقوا قبل و ذر یکی ہحلاوبا ناطلس ا آے و اشداب صف ا تفالخرواایدرکرود کف ےن یلاھت ڈار چپ
 ایک وختےس نوک اجر یتاردالیرکرود ےس تاعاوفنیاوکن یش برس یاب روا سو رسان نا

 یاب ی یاب یر یر را یراق یر سیار :ایآ وار کن ی لب یش ی
 -ںیہ مئاقروقتسدب تلاع یا گور وا ست والباو فرم ارم رارتروا کر ایتخا تیل وتار ےس یو روا

 زار ےھت ےک ںول رب رب تاق

 .اهيلع نمو ضرالا ثراو هاو



 لیتوکروا لات فا بروی توی ۵٭زا ۵۲ م ...نورظ یر
 و ا ےہ سست سہ یی ےل تان اساس

 برخموادوارفم ےس ئی لواط ےک ثم 9

 تالاع ےک خر کم ایا ےک ںونتمولھیلاو ےنوہ لصا ںی سیم

 و0 0 9 اپ 0 :فراعت

 نت بس اب کس نانو نریم وار ان تم لنز کرد نیاز ارس نت نیووب کن

 ِ -ےاکچاج ایکن او لیپ واف اتا ےہ ےن اہ ےس اپ

 زوم« زاجیسر دن ریعس اوت« رو رونب لار زوم, تشایونب ںیم نوو بوعمشے راستہ ےک موارفم :نوطبےک ووارفم

 ۔ےہ ریو ای مان ےک نا ےب رھگں یہ نولیبےک نا یھ والع ےک نا ںیہ رک لب ق رروا

 اس لار والت دب ےس فرط کم ووروا کک ن اساتے فلت را کت کد گناه بر :بیاکتساقا

 ۱ یدوارف سم چت رام شرت اف ید هک نیو لی مارس کردن

 داتا رک وقت آر طیب ےن ںوھا محب ے اج ای کای ییا
 ہچن انچ ۔اھت یک اپ ےک نا ناخن مار ہیماروا یکت را فر “یب دم ےنودارفمریمارام زد نب تالوصخ انچ ....:رام و نب تالوصریما

 پا لن یہ ان شپ یر عل قر کوہ یار ے میشن و ئوغ وخ رھ ورکر رقت ریما کند موتی ا ےسا ےن نوٹ نافع تررضح

 ا دپ تاع کا توت آ ٹول

 بس لاش لوک او ےناج یڑٹاس ےک ںوہ لت ےنالمالسا ےک تالوصیرکےہ انک ان رم سنن .. :ۓار یکن ورم سنن

 یک اے اے ںوبرمع ےل یا اھت ل ما مامور ترور موت ردااھت ا ارکان: یردیق ےس ای نور یم گنج ۷ے

 7 ال ارفرو اص لصیف ںیم ےراپ ےک سادوخددرا ای د ل تمر

 ےل اے اے نر اس عالم اتو ےس یک ایکن احا رد لاکھ پ لا فدا شر نان نان

 کوا سی نج ےک نا ںی اتم ےک شی روات یارک وصلو وریت اے ہد گن احساس نان چارتر اک

 تاج “ےل او ےنآو دس آی وک تا ےک ناوکپ آی کا یج لرصح رد ھڑب ںیم یقاورم توکد ےن ںوکول نا سیم سنا ےہ و کا

 -اگۓ اج وہ9 زادناےس

 تاز یابد ورخ ےن ت الو نم صفت ےک سا کوہ تافو یک الو پن... :تلاع دتانز دعب ےک تافوکت لوص

 یاد دار زن رصر ا قلت ےنوہ نکا اس ےین ےکر فن رقما ةر کروا ےک اید اج کت الخ ای ہوا برخ ج ی لاھ ترابا

 هاب ےک نا ںیم دتا سا برخم ریو فاض ا تم واک یک ن اورہ زوروا بلا تسکین ناور یت موت

 ۔ایگھہہفاضا لم تمشنکو نایش یک

 رواووارفم نوچ ےھت شد سا تل برتری تاک تسکین لب یر سس : ںیم اپ رگ تسموا

 تول یک رو تافل رزرو داد سم ےک یٹاکس یم یئاڈب دوا توقیر ےل سا شب ناصر ور کز

 ۔یلےل دتا اف سگ کا
 روا ای تر کب رخم لم نام ز ےک تالف کی داما نک نب نیشن نادم کرک کردا یاد: ہٹا پک یر یک لا یلدا

۰ 
GC 



 شتر لقب بر عیهوم ای ۵+ زا or مترلج ....نورظی یر

 شوق ان ی او صولحی کس اروا نک نب رادےربعےک تصوکحیکس یشرواود ہے تک اس لرد رج کرب ب ےک بر
 ایت که زن رایت رطلد سوا بررظت تایل ردا د ب ےک کا ایگ اس ضیا: برخت شم باتل چاچ
 -ایگن برادر تام فاکس اروا یف ت جیپ ھحتاپ ےک اےس فر یکم وقیقپاروا

 روا یوی “ےرولقی کس یلر وا نیم سیردوا حر طط لا ۔یگدب دم یک ادب ےک ےناپ ہبلخرب نامسملل یا ےن نرڈیلوٹییٹ انچ ...... :شنردانل: لروا
 لم لک ت.وکو یک ار روا ایر یم لدزنکےن ےہ یکن اسم والے سے اول یر ارم ات ریل لا روا پایا
 اھت انی ےن لوھاوکت وذ یکپ اب لاک عح رم جگ وہ فورصم

 7 رتا یم اسم کآے رشد ہہ رکا لا سرا نکن نان نیس ادب اکبر... دیک لای
 ید سد دا زا ےپادحب ےک نامیلس ےن سیلروا حر طصج یو ےدوکسا ریا نناممت ایر ےن سیٰروا نب ہرا انچ

 02 آفت و عملا ایر ےن دادا یک رھپ ے ہر سم یت ےک د الدا کیر رش تات ےک لار وا ناسا س ایدہ انچ مقام یا ا
 نا سراسر مون گن مرا سیکل و الوا یکن بین وکشراء ای آس یر صخحےک جت نم سیلردا ناسمانینانچ 0
 رکے تموکع یش ںیم در چپ ویر تسکین جی جیکب شاد سدا بر نت 1ںیم ےن ےک ہوا خم روا نیریلونج تافاضم

 دل لب قوت سرور

 لو برف مهر ات فرط برفی سس لوج وکی اتکف سیا نیب درع ےن یکدہملئادیبع یش ھ ایڈ اڈ و ماگ رها
 لار تام اکرم رد اہک فک شک ںی شد ںیئاو ےک رک
 هاش کر اک رادا ےس ر اد ایکر رم یماوکر شد نی قلم لا یکم کس الا تاریک ےرادا .

 ےک برغم یو چ انچا رشیک زات بحاصردا انکل اعلاولا نب یم حرط یا ۔ یل رکل وقت حاط ا کنار وا اھ اوہ کا ادب
 ۔ایگآ ۲یا ناور دع ے ےن کدی ںاوا

 ۰. ہعیشاگ سوا رم نایاب اروادتان رن ےن لادداایگوہ یاب دن نب ورمکے ںیشدالوا یکرانن بھ .....ک نج عایمرد ےک رزمتن ؛شرواہلامم
 اک تام ےک ںوج وفا اک کلام دن اےک برخم سیم کک و ےک ےن رک مر فوکش وش یک اا ےن کدہ شلادیجح ایامسکا فالخےک ںی
 کل اصمرک آس یخ ےن ڈور یہ تسکوکل ارصم نک ایں ےس اتق ےک اممم وار ےک ںوج وف کان زی رواد هرس رنج
 فر یار کان بت لس ات اتم اچ ات رط کرک رز رر الا وک اتا یس ےس کاروال
 گام نمناک ا کیو لایک اھ

 رم قراری وفا و زار ایر لوک عروس کر( شام )بر مقوا... لم کم الو

 نایک لب او تم الم وو شوی درک

 ذی ا فرط نا نا روا ایک حوتموکک ومےک دان زروا ۔رادا یم ےس ساای آل ایخ اک تول ی کو ودعوکرصازلا کام کس برف ....رص انا

 درگ لوس سه بارم ارس زمان نرخ

 ادراک میسر نادر ال نیچے ناوکں وقالع ےک شرافت دل

 تو یک یلومشں یم تصوکع یوم ا سیم تافاضمےک شکار و دلم تربت سا ....:ناعااکتوحذ کت یلوھتں یم تمولی وما
 روا لکل اح یل بس سم ےک الار کاپ ر تن نت نت مان سرو( اک ورا س ماک ی ا ایک اع وک
 فا وسواس اساس ایر



 وکر لا ق فک ب۶ی وم تے اھ زا ۳ لج ...نورظیما را

 ولو پت لاع دان یدک شا کتاب پاک کت عطا نوت رزخ نب لولفلف ...ر زن ب لولفنکف
 بجا 7ف رطیادیع ےل ےک ےن کمر تر تا ےک ںوج فیہ تک حس1 ل دیت فرط کر ود ور رقم ریما اکہ وارفموک
 /ی ی۳ رز ے یاس رہ( شرم ) برخ اروا ےک گا ایہ راو ڑ وک ےک اروا دت تازو پیک یش ساف
 کا شیوا او شمس نرو

 سالا برے سا ےک مصلی اب ےس صصانل!ے لابدایکا گلاب کس زن کردا ید ر کت واطب ےن لسیم نبی ۳۷۸

 ےس نر اکے و ارفمدارز ر ھوا ےک وہ لف ورع تک يا مش ناردد لا درک رر یاو اک( ےس الع ےک مالو رو ناڈو

 ر ہرا تا ےک ناروا کو درک اھ تیر اس کس لسی “ہیر اتے ولوم اں دے ہوا رخ وار اچ ےک سام

 اھت ےک نقی موم رب تورا یک هزار

 بل ییا زنه را ایر تب تریاک کلر کناره دب ےن وکون این اچ ست تر
 کل ji یک ناری روا یر 1 احا پو رکشرکل ومتاس ےک مقا ےنرزخ سنا اوس لر ترک شا یشئاروسٹیروا
 ۔اھتایلر کت

 درج ےک ںیودنراک پا ےرام ےک فو ےرزحن ناب ایا و رص یھ بج اھت اھکر کور صا کل شا سا ےن یز وہا... : لاو رضا

 0 تیک کل ور کوب کس ارایش گریز با ےن لم ساہککوچ ایک چ فر کشم
 ۔ایرکی گا اکیس دلا توا ےس ںاردایک راش کای

 ےک کد افراد ممے لا م کیچ چات جک م واک کود یکی ڈے دبا کک ت اقف یار ہد حم بار. لپ ارز, رپعم
 ترا بنر ات ل کک ناڈو )اما راو اار رو نادر اکر ساک اروااپ درک

 روا یکم رکا صا اھ ایکن ا ےن رصضازلا ایگ اپ ےک رصانلا سیم سہ تاسےک تام ےک نارج دریا نب عوف ....: تافو یکر زن نب جت
 درگ فض آل ضا نایمرد ےک ہباہتضود ر اد تا باو فرط کلوب ادم پایا دوری تاب

 دمے ن رصانلا ین ےس رع یہا ۔ایدرکم رب مد شیر کاپ نر دهن نت نیکو ور نوت نان انچا
 درگز اک ت احا ونک اروا ناتا لص نب

 یر ایتفا تع اطا یک ں وحوشو بود ےس رز القا اپ شب 1ک ن اروا ب یس انتم اکر نب دک

 ر روا ارکی ا د نقل یکے ن لات تمعاضا لار اک اے را( یتا رم لک اا ی بکر ما ) یک اپ ےک: لا ںیم اڑی اچ

 ناتو اپ ود اپ ےک لا شہ ھوا ر ط کش ارم تجارب کش یاد ایگوہ لئاش ںی ںوگج یاو ےن وہ تا ےک

 ۰ یر لا یک ار گی کر زن بشرط لا یئاپ تافورکآس یم

 هنر ولوماروا یھی و مع تا کلم وقف لر رم ںیم ےنام زن یئاپ تافد یھب ینادرملارصانلا لاس یس

 اھت راجاھب سم تافاضم ےک توری اچ اک ولاو

 ئ0 ص0 قامت

 اھچپا یم تموکعی کر صانلاوکں وٰودادادرذا پاپ ےک سا کوچ اہک یب زنان رو ارت لوکس تاقاشم
 دام موز آسم لا مشت او ام کس نایک. نت ترا ل ماسات

 گیے ےناو ےک داعم نب یکم یاس ےنپا ےندبعم یب صرعیئا۔ ایلرکض جب ںوربشےک ناروا یکمماع لاک وتی ےن رونا نی تاچ



 شور وا لا فا برو توی ۵ زا ۵۵ مر *نورلخ نیا را

 ےک ںی ےضق وت ےت العوج یئاگل طر شدت اس روی درک تم الاس ےب ےس رک نج ھتاس ےک ناز ےسا ےن ریا نئ اگاےنک ےک یی زاو پریشان
 ےک ںوم سیب 2

 لاله ںوج وف یدادما یک ا نب ماد کیم رب نیلام ےس ےنوہ لم راج یکن ا ںیپب ا ئی اوخ یکر شا نب
 یا اےس ناچ ای “رک ار یکاکس ا /اھکید ےن یا نھ ج روا اھکت سش زرا آ ایک باقمرکٹ ڈ بوخ ےن ےس

 ےک لج بااج کل وتلف ےس ا چارا ہے شجر یا سم وکی اروا یک کی شوخ اع
 ان ۱ 8 اح یش ا یبا ادب ےک شا نب ھو

 اراھپا فال نوت لر ایکس ہلیصروا باز دا عل رز ومو یلف غ کیمز نب ۽ نیک. : ںی ط رر ک
 اوہ نا برکت اب لا بورس ات قد ے را رکا اکے فيلق

 لاتر یورو دارد ضریب قفس کس یخ تمیز.

 ےک اہنمرکل اس ےک مقا ارور ار ای اب < مو یک اروا کشا ےئ وہ ےت رک ایقغا تروصصیگافد یخ انچ ۔اوہہفاضاروا ںی
 ظن وا اوہ لوتقم کج نارودرخ الا ڑ ان کہ ات تی قاطی کاور ام نمکی زت ےب ایم اک م لت روا یورک ی اح رپ ےتالع
 اد بط ر یم یارک یا اکر )یکی یک ارم لورا ےک روکا ا اکا نکس

 لر د رتاج ںی کای کک مے اپ کس ناف لس سات ےتالھکد کت ہہ یت ازم لغت رج عن. سا ےک ایلن یف
 کک دان زر لاتا ے یی لب رم سپس مت ندا پا چه بام
 "آب لو نر در ایہ ھتاسروا یگددم یک ا حس باد اما ےئل ےک ےنرکل وف ےا زنا ورکر قس ماپ ےن رک کی فالف
 _ےگ ںوہ سیون ا ےرزتدداگک رک

 یک لن ھجتاس سر دار ڈ ےن ناز کاج ںاہدایممف رطط یک یش ارم )برخعےک رکفلو ا عب م وال چ اچ: یر
 روا ےک وچ لاش سا هر روا ب ازل ملی باب تک د ی کر تے ےک
 ےک شار م ) یا برقم کس اے اڑ اتم کرا انے ںاپوروایآ ترار ب ا ےگ گاج ےن ساس رکداپ تم دا ز
 لب اچ سی ےتالع ماس

 لن کش را
 بک رفمے نر فل رفتم ںی واکس یتیم EL نللرناچ

 کپ ے ما اک از ید ۶او نارورروااوج یاو ے ےس ار ےک اطسوا برغمب دعب ےک ےن رکضق رم برفم
 ےن سا چٹ یلاھک ما کیس درک آں یر وا یا ناب شات ار یورپ یکں وڈوھگ اھ انکیراوسرپ ےڑوھکوج سن ورم لاد اچ
 ای ورکی اخ ے دان وک ےت الم قحےک اروا سوت )اسوا برخ

 تغار ےس لاپ دانچ 00 لب اد ایست رب تون« دایمگف رط یکل وقالعءاروام ےک روہےس ںاہیر لپ
 کک ام ےک ناف مع نت یی ون روا و کت لول کس لار روا ار وا کس اید رم کا اک ن اما ات دعب ےک ۱

 لات اش نا رکن ےک آم چلی کل اج! سا ےن نب

 حّ ,لوغل ر ر: نورزف یکے ے لشد الوا کر :ہمان پن
 دیس ادب ئی دت

 ا دکر ايلاپ واقرب ناک اک 2 تیک رواہ ریا ےن نیلے فر 7س
 کر یت



 لر لات فا بود هیتوزا ھ۹٢ گل... نوری رج
 ضم ےک او اف کیم سی تس م یادت ط ےک ہدارخ طع نب کیمز ل٠... تالا کس طنز: کیم زلآ
 7ج اکت املاع ےن او ےن آی یم لوقالعااہ روک ےک یز ل آں باب ا انچ یک لام تم وک یک یھ رخ ےھ

 ردا ءاصقا برخ ےس یتا اقا اچ ی لاو مرور لاک سوی وزب یکرزخ ل آر وا اھ یم اکر زن ل آس یم ےنامز سا کیم .:فراوت

 قدس مولوی سا تسراو اکو نا کس ز ےک توتا ےب یہ زر چ انچ ۔اھتایکراوتساوکت سول یم ںوقاع ےک سا

 یا کر ےک ر لا ناطر تلارہکاداداکی ری ذر تہ تلا ہک یہطع نب یکم ز م انک ا :یگاھب ےک ساروا بن کل یز

 :اھتیدرکل ےن لیا ا کن اھتدب عمار سود حشر وکرم یم کیا ھت یئاھب رام سیم لا ںیہ ےپرکم ہر کذاکسااھت ایکو ہ کالب سیٹ نادریقوج ے شوم

 لا ۔اھتر وہ شو دای ےس مانےک ںامیٹبادڈادب ناچ نادبمالا در اھتوچ روا اھتای گا لچ ساپ ےک تموکع یر کن فا اک رجال فیت

 ےک روسی تقو ےک ترہ اوج اھت زت نک اع ےک اردا اکرن ہی نارہ کرک ں یہ تک نشنوم نھ تا ما اک ام یک
 دقت گام

 رک وک ےک الع ارعا ےک ےل ںیم یک برخی زر ایر نو ےک نیک یم سان بش بج کے اک اج ایک نایب کی... ابا

 ۳ ےگ وک تاب E ںوگوا قب ےک رتل ور نو وار اھت یک ر رکو یا 2 هاش اتسوا برخ ار اس اکے ارم قووم اوا

 تل فنر کروا یر ز لام ود ےک ادب ب طع نہ لات ھا ےک ٹل آی ےنامن سا ....:ء ارم ا ےک ر آلآ

 رز زین يه لب ره سکسی ین نی جک یہ ےگ رکں ایم مع ےیپ لم سیب
 قمه یر اب تس ناس ےک یارکال ہن بات یک ت ےک نیل غراص نب یہ روا

 کات ایک یب دار کاپ ےک راع یا نہ روتر اپ رر نرو بولغ مے نیب نما نب زم... 0 ےک ر وعسر دا فنا نب :

 دالا ےن رک نج ھتاسےک ن وکی پنیر واال ئل ےک دادماوار مہ ےک ںوج وف پا فرط کور مزجدوخ تاب روصنمیغ انچ ےگ رکل صا دادا

 (دریوروصنم وار ھم نوتج عی ) تان گان درب کاپ رو کج ناداس کس اباد لاو کو کاج تارا یر لما

 ماچ فر طی ردا ایت یب او لو اپ ےل ا تک نیب ت سک یکن باما نیس فرط ی رموو ےک وتار آف سپ ماتم ےک رب

 یو کابل دل یر ایکو م ل وغ واچ
 شا نرو روا ایگ سبد ات ورغی بر وا آھ یاو ںوناپ ےل اےک لادجو کب یب -. :لایرادل

 ہپ انس لوڑنکاک ےت e بس فرضروااپ روپے اروا یر تالے ترا کب رے روی ئاچ ارگ ےس کدر لا

 چیلر ارا ہروکرپ ےس روض کک یکدر یس ےک کولعےک ہتںانز یرادرمذ یکروما یگ افد ےس ںویماع ےک وعده ام

 نو وک والع ےئ وہ یک کات اچھی فرط کب رخ ونک نت سردار کس ہیقدات اب دہپ تلاح یساروصنم یک یاب شیر تا

 ہہ ۱ ل

 تن اب لیگ با اس کرکت نار ود کا درب ین و ب نس ےس رف ےک کاک اهم سلنا . :نولی یم نی

 نب کود چ انچ الد تبخر فرط کتک لابی ہرابود لوڑنکاکے وات کب رخ وک لے ونک ب ن ترعب ےک ایر لار نیل

 ےک رتا ےک نس اد واچ اک ئودب دوا یکم یئاھپ اکی ودب ین نب ی

 اون یت مارکس“ ب قلاکس )رم ایفا نند نیو کلو یھ د ازاپ یا ےک روع. :رای ردنمس ےک بات ن

 ٠ت ن یم لیپ برخمبح ماقا دید کے ےک لاقمراہ ردنمسوکن ےک رکوادما ےس در ینو بابساد لاو اروا ید مکے رک کج تاک

 ۔یگنمایلا روا ےل تار ےک مم اوباوار مہ ےک وارخمر وا لوفلف نب نور زر رز« لآ اتم



 سوار وا لات فکس بر وهم توی زا ۵ے 2 3 نورلغن اترا

 ورروا یئد ےد نما سی آ ےن نین نب نس ینا ےن ںی نا ایکس اپ ےک نون نکن :ںایپ ددبع
 :I0 لاو ولاروا ید رکے اع فان نمور سدح ایر چت یئاوو رضئارواالےن ںا :رہعق اتم تم کلام لا

 ۔ےاچرزگیپ کا اکا

 رئچ ےت تھر تر یئاکف رط یکروصنم۔ یکرم زروا لام ےن ےک ہیطع ےس ںیم کوم ےک ہنانرذ....: اب ام اناکب رمان. نت
 ار ئاےس تعاطا یی و تم نریم وکی اروا یل نب ود نیل ےھت یجب گراد هتک تعالی

 لس روا ۔ایدرکر قمر گا اکب رقموکی د ودولادبع نب ھجا نب ننمزو ےنروصنم نایآں یاو ے برخ اعوان مولا اچ ۔ے ےک
 ود لاڈپ ناوھجب سام حر طصجرادم یک یخو شیو اد رکا لال اچکس نج ںیم برخنیکاید ےدرایقخا

 دستور تان نت سراب کور کوم ون تو جلد یر با ےن روصنموکرجا نم نس یا چ انچ
 اچ اب سر یو تقو مہ فالخےک یٹددبوکن هری  الایب تعاطا کل اردو اچ لاس ےک نال وفد خلا اپ واز اقروا

 کر آس اپ ےک سات ان کول وا لاینس لوڑا کت افاسقم ےک برخمیکاجارتارکاچ سی نس افرول ب لک فرط یک ی رالی یان

 رک یتا ےک تعا یک ں ور اوہ ار دارن کی اب کارا یا تافد شال رہیطع نیر لئاقم .....:تافد کلام
 ےک برخ ام ےک م وت مب یک زروا ےرکادیپ تاقاعتراوگشف ھا ےک دددداادبم نہا برخ اح ےن کی ایکو ہ دم ےس تمولقی زکر
 ۔ایگالچ اپ

 انچ ۔ ےک رکتامارکاو تاماعنا ام ھی ارپ ساروصن یا و ,Ek و روچ یکروصنم
 ےس ےنپا ےن دودولاد نہا ۔اھتاترکی ناپ گن یک ےس ےس لاب ع اطا یر وصت یئودب ہک اراھپا فالخےک ٰیلع نب یورپ وکوورولاردب یبا
 ناب هرم کب رخ پا لان لا ا ایکو ہ لمہفور عم ںیم ۓ الہ وکم مے ک روصنمےک کر قم نار کپ سا اکبر فو م

 یاو لعل ی مرک پک ن لاری قے راک ںاولی دنا ایک ر توکی کی ا ن دوت لک ےک ےنرام زد بنے نیٹورق ریا ۔اراتا ںی
 ۔ےئد نگ دہ اپ ےک روصن لیپ ےس ےنوہ ٹی پار واک رقم

 نام یک اء ۓئ انم نشج بوخروا ایکل ابقتا اک ا تا ےک لوجوروا پاپساو لاوما ےن لا قت ایکو ددولا دب ن با اپ ےک روصنم بج
 اردن شم راکل وات کس لوفاوج یک لا« یک اطع اب « کف یر ڑچب تڑپ یکل ا لی دوما یرازو ءایکہفاضا سیم فن اوہ یک زاد
 راوروا رپ ن ہاری انچ کت اقل ے نب ۶آپ وخرواازاوےس تاب حنا رکو ھول ا ےک دذو دعب ایآیل نج ے کولس نسنوتاس ےک ساءایارممک
 اد لم یرادمکمکی تا ںیاو

 رواے الا کن یا کت یاکش ںیم ےراپ ےک سلا اول ئاو بج وودول ادب نا ....: ۳ لپ اما
 دعا تاک وز انس )گپ ساب یک گیت اب سی را

 ورم یو ع سلنا کم یادمان اي اکتیو سرما يا زی لورم تارا فر مایا ہہ خ ؟ںوہ زوال یم فوت ےب ےا
 ےس تاناستا پودا ےس رم ےک یر ووزع رور طا یکے ارت ھت یک لاتا دیر وج نس ششرگرز هنر ید برن لاح ےک لا سارقان

 .- 0 یر و کا عدد ےک ںیم

 ا E O E رس

 ؟ے اھکید ےت کت عاطا یکل وراکپ ابن رگ روش اگرايکاتماس کل ئور شے ےک آ



 برویم توی زا

 2 اتم یا

 ر قوس ریاوم سوم مچ هاست کیر

 روم ظن کک ت الا نا ای د

 و و کج ےس دودا ن ۔ نس ںوعآا رک _ ےک وہ ےک ے ےک کی ا
 رورولاریش نم نتسروا ی 2 گا چب ےس رازراکن ایمر

 تن نات اس یطح نب یکم زن ۰

 اج ےن یزاارسود ون یل ا اب کبد نایمرد ےک یک ز روا ید ۔ ای د کن چت یم کٹ یر روا

 لات ورا اے ںوگ یک لی کی ئودب روا یکم ز۔اتاج لس یاب تل سک

 نر کار
 چن انچ ھٹ ییراد شرر جاو اک ولد ناک تم تے نار لک ترا
 ےک دول ماشہ یم لوقالع ناروا یر سم یی اوو( ےس الع ایمر د ےک ناار روا یر شنا+ بار وج ) تافامضم ےک برخم لو نا
 - 6 اجا ڑپ ہبطخاک مان

 :ع- تان... شاپ کس اعلام
 شش رہ اک ماه مک سما تن چوب زن سذ را
 تہ نک کوردی وک بب قوای زین ےک العمر ای دراج گرو تارا زر می دراز و ء مالا ترس ناب

 سد یک

 : می شاپ ییرٹوزار ا یز کک کا :

 ا
 سو هاضلت ای اھ ےس ضرر نا اک ں وک اےک ںاہ روا اس چپ و هاو هود الو

 روا ایلرکدناب توا ملی ف الخ ےک روص زن وبا نت تنواخنارود نا .. .:اب دم ام ےس اث

 فرخ طع نج یکم ز ےس فرط یکرسو اچ دمو کوچ مک یو

 کراس واک یک کک نرو

 تس شم مزرواپ درک و و ہے راسته لار وا اس رپ

 ےک نوبل اپ ےک یل ےک یز

 نب فولخ ںیم نشا نامضمر ےن یت ز 0
 کو ام

 ےل اتم ےک م وق یک اروا یال ںیہ ڈے دعب ےک سااڈ یل کن ر ط کب زار ب ا ےک اھت طن ھت تلاع نا

 ادب دبی و ملا یوم 02 ڈر روابط

 یئیمز یاس ہیقب ےک دی یھت اش یھب یم روا ںام یک ا ںی یاب یری قوکں تو یکن 2 ا
 نیل سان لاو نی ازت لاری احب فرط کب رحف ار جی راه وہ ا اپ ےک



 سوکر وا لات فک بر ویو توی نا 8 2 *رلج .....نورظ ن بارات

 _ بل اف کیک یکن نیس روا ام شوق سبک تحرک تنی راز پچ ورد :ااپود یوخییروصمم
 کلاه - ےگوہ بارخت اقاھت س یم سی کس نا باری رتبم یی آت اقا یار روا کرم زکے اک دہ مولعم ایپ
 یر اس لاو با دیس رو ہددوخ تسلقر یاو روا یورک ل مے یہ چ انچ یک آ توف کس رک اھ چ یے رود کیا ک
 ے راجا ادب ےک سا اب دات کو وب سس )مگس نرگس یی تسکین لک

 ۱ راک عاری تب ورا فرط اونو رقم )روم کد
 ر یل رک ویت رع الہ یکں وحی کرک ا آر وک ع اطا یک ں ولوم اروا اناج شچئاد سم ییرادملی ٹپ اک ہو ار ویر

 رز چک ابو لیمو دے د یت افاضم ےک برخ لش ی رار لم یکے یلعع نب کیہ ےس روھ ب ا. ےس نک کی رمق وت ی رز
 بو لا راہلولاوراپود دا زیئایکواتخارپ کوم ز فرم ےس یم برخ کوم ےنروصن فلا. کر لیبر ی اوکو نکے ک ںودعر
 کن ارت ےس وہ ےل ہنماسانپا یھ ور اپ یکب اد اہل ولا یکی اع چ رھی راب کیا رپ راہعلوباھتاس ےک ںوج وف یر رب دوادت نز اق ےس ییز چاچ
 یر زپ ںوقالع یل ایمرد ےک با زلاروا ینا سوسک ای شی لو کد ےۓ اوکت اضوبتم ےک راہلاوباروا نااسملتےن یک مزروا ایگ امب فر

 ۱ دبیری نور

 یکے ڑ چپ ےک طملم ٹنوا کرار اشر زت یک ایپ +ےڑوھکوس ٣وت روا اھیککنق ات ےک وبا نیز رک ٠ے الی رتو ایکو او

 دزاسپ ںورواج امن ملی تار واےڑڑپ ٹر یل: ےئوہ ۓئ ال ےس ںوروججم نواوس کیا: ےنادڈ ںیخوبشوخہ شاکی باز« کیا

 لم ںوہ اگ ایقو دبی ےک کانوں وکو ےک یت سارواای درک قم وف سزارپ تراما یکب رخموکل مز ےن روصن جیپ چو سو سال ناس
 -یئگڑج کاھد کک مز پہریغو سنت شئر ارم) برخ غلا د لاق فرط کا ےس ترانے یاقوت: ےس کیہ دارا

 نار کو دمو زن ایک اپر کال و دجد ںاووکل ورک روا لجن اروا ادرک ی رتب دع ربو دج ےن کیی لشگر ر :گدنب دح یکم شہدجد

 ۱ ۔اھتدعرس یک وی ار نود ی ںی ما رنو بر لس ایکر قی جج اف طوبض کیا ایک ےس ل ںوراددتشر ےنپا

 ینگ کت یاکش اب هک روم ری ےن وہادیپ تاقاعتراوگشوخ ینایمرو ےک روصنمروا یز. :یوجاریپ ڈار را 1 یارو ےک روس کیمز
 نیا رٹ کانپ ا ےن رونما ۔ وادی ڑاگب ھ کرن ایم رد ےک لوفود ےس عو لا ے اتکر تبحددابز ےس ماغع فیس کروم یی

 7 رز رک یک فرط کی یہ ز راے درکول العقلا

 ان ےا زی اکہ رہ اظم اکک ولس ن روا امو کاب ےک قے روت یکم کاروی وک ر اتتا کہا ےس کک اب ےک ر شلاق انچ ۰:د
 ۔اید جم یئاو ےا فرط یک رضکاروا۔ ایگب قے بتل

 اک را زوروا اراعا قالغ ےک یک ا وک ں وگواروا یر رک ورش تدار یک رم زر دو الع ےن رھا ییا نکا با: :توادع یی ماع ان
 دارت ست سی رمان کر اتو ایل گیری

 دبر ےہ کز ل کو ن ااو رتا ےک ر اورا سلم کو ےک » رضا طی د ارور ایت لاو لک هر یفو تارا
 کرمی لاس پس زن ےت لاش نم نلور زن لرد زاروا نہ دب نہ تلاد یگ ب تشک ولا ےس ںی نری وحی اتار یسک یاب شا نب

 یراو ےئوہ ےتوہ ےس تک کرا ای ردنس اڑب لپ فرط کی رمز اس کس رایت یر روا لکه رضا ۸ 2 اچ ....:انمسانمآ
 کما ن انچ یاب فا اتاپ ےک رک روز لا رہ ےک مو یبا طع نب رمز ےس فرط یر مود یاب اھ یش باک
 کن اروا یورک یاو فرط کم رکا ںیم مارقااےک یورو وناوج وی لازرب نہ ےن او نارود یا ںیہ ر گپ یب ںاہی سین وفیکں وفود
 مع سی فرطما کر LC یر کروم



 لیتو, هال ارت فلذ برویم توی هزا Ye ارج ... نور نیر

 > ںیہ ر یکن ماسک یی ۲ کروا لیپ ےن عٹاو دعب ےک سا قیر روا لا

 ور لرلتزا درو زرلرونس نسیم ز کات یر ہلمسلس اکرام ٹول یھ! ءارام نوخ بش ایگوم ز ںیم تافاضمےک

 آتاہے رکو لر ماع یا نیا الت مس کس هست ما تساروا مهد اک الام ےک 0 رها يا اتو رضا... زا اریص رز

 ےک یگ کروا اکے دب ےب کتے سا ایک ف رط یکے انکے ک یاد وکرفھفم ےس اےس اپ وارتا یک اپ ےک زای ادت صرف رک وایت

 +ان ےک یکے سیب کول کرب رب ے و لا ورک یپ ٹہارھگےن عالطا یکک ارش برق ایگالچ لیپاد فرط یک ط رقروصنم ۲

 اینا اگر حب بوق لو نا ےن ککئ ادبی هک تیر کیت

 وں وب ورکی بو ےک ےک صر ییہ لپ روا ایک کتا ےک درد کا یلاحڑج پ ہفش ےن کلم ادب ...:ہملباقم ھتاس ےک یک ز
 ییداو شیٹ ھ۸۸ ےن یکم ےس فرط ی رموو دایک رام رکےن وکع وف لام ےب ذناوہ غراف ےس ماکل ا بجایگوہ فورم لی ےنرکت سرد

 رپ هک اس دژ نکات اید ےک کم ادب روا رم زن انچ کک نج ( ےہ سیب تافاضم ےک نیک ج) سیم یم
 ۱ ۔(ر۳ظعمڈلیز
 نت تس هس زن سم ماکت تس بجرذرجچنارامد زین ےسا ےن یروقوس کیا ےس سٹ نی” ےک یر مز نارود یما....: یش تلاح یز یگرز
 کبیر لر ےن رقم تیت یم دعب اھ یک اوات کیک وے رفق یک ےک قلتو ات کر زوم ےس ارد مھ
 ۔یگرام ٹرارکل وھکل درواایکمماع ےن رفظن یوم تسلی شف ریزی

 شاکر یم لو ار یک ا ےن ںوکولےک ںاہو رکنی گال چ ساف دارت ےک تع امج فوت کیا ںی تلاح یڑ یر زرین انچ .....لایشوخ یک
 اکگ کل ادبع )پاپ ساری وب داد امت ےن کیلا دب ایک اھ ب فرط کب رغ رک الج ت کاکی رہ زرا بج ی درا یک
 بم ار موکت ام تف یک اے پاب۔ یا روت نوک ےہ رھاع وبا مان اکپ اب ےک لارواےہ کیللادب فیل ودلا فیس تل

 ۔ایکن العااکے کر یخو تاقدصتروا ےن ایج کشا اید

 اول ودمر کت اح الا کب رغم ن کنان رای ورکر ت ن اراک اک رفموکک کد اریخ پا ےنرماعوبا......:تاحعالصا

 75 ار رقم ما کس کوی اکل ص نب ریو یک فرط کا واتہتا ےک رک زب کیاووودو ادب روا گیلا اڑودے درک یم عاوڈودرگم

 ۔ےر تی عج ارخ نین ب صنوا۔ ےگ وہ شاور ےئل ےک ےن امن لایدادمذ یا ین کای اچ

 ديدار کر ت 0 ۓاےنروصم لار ک برقم

 تایر اید نلارمکشاکب رخمیکرڈنادیبع یکے ساےک ر کل وزشوکج او ےنروصنم لاس ار یک اع الض ناکا هاچ
 تاجو روم ارم ار پکن نر کی ارواایدرکل وم یھبے ا ےن روصن یم انانب نار اکبرخم یروبلا لیا اوہ ےک

 هاب لار اکب رغم یہ نمک

 اچ لب سفر فن ازچ اب لی تی الو یکیکمف پاپ ےپا یم برضم: ےس طسوا برخموکی رمز نبزمرفظمغنروصنم :تلاح یک رخم

 ےک یکم کول ےک ہری دوار خم یم یت ار اہ تي لپ لا سفت برفباری وہ ہدروخ تسلقے کلر زکج اارتا
 ج ا ایکو ءادیپ فالتخا ںیم ےراپ لس روشن سیب ںیم ںی آ کور یخد ہہ تعروا یہ تافو یکروصنم لم ےس رع یا ۔ ےھت نگ وہ اپ

 کرمان الت کس منبت هدر لو ےک نواب ےس فرط رموو

 لک ترب ات ایکو لئاد لا بر غم لر ف رط یکت افاضم ےک جاہ وت تارا اھچم تی وکخ وم سا ےنیکرز....: عو م کیا

 ےس ندر زت ب ل وغلف تو ےتر گے ہیعطر گا ےک ےک ورب یک وطب ےس نادریق نشدابایار کور صاحم اکی زن نیو نیک

 ي
 ادا دسر اه تار فا



 ںی و کروا لاق فلک بر ی ۸ هی زا ۷ شہ لم .....نوراخ نا یر

 تاک فورع ام گن روا کت لاک ا کنی اید لا ٹواکر

 درک رقم اھ اک کوے نیکی نبر وص روا یت اک وہ تزل تی رفا نرو ورغی عسولا لی ے لا: ہلق اک یطع ن کز
 یاد یغانچ ایک ےک تعقام نعمت کس یاری باب ے سا شزاپ کت تواغب ے دیعس بج
 ن رپ راجا ٹاکےک توموکل وفاسن ١ںورارچ ام پل لا یکن ا ےن یکم زروا یئوہ تسکقک ایتص مہ ا ای ایگوہ وار گا وو یم جان

 ۔ایگ اراک سوکت کر وص جام ےک لار ماش دیش لورم اتناروایلرک وک سوا تما فاشن اے ییز

 وا که دال ئل ےک یواب ںیم الی )وک افر شےک نادان پس ےس ییہ نک: کوا :ناما پلط اکی مز نی یواز

 ۳ یر ا راک ی تا یی یورو سقوط وا یکیرارب تجاع یکن ا نسیم کب لط نئاما ےس یر
 ےنروصنم یکب لطح روض یت زاما یک رد ۲یک ل الخ یاب ۓساروا یواز ےس کیمز زت _ اکے کہ رہا کل رفت ےہ لو راپور

 ۔ ےگ آلاپ ےک کز سے ٥ں ولوو انچ ے دے د تز اجا

 اھتاک رک نہں یزا لن اہہاوبا کوچ یورک وتم لانے روت کیک اس روت اط اک رطی سا یھب نراہہاوا
 ںیم م91 اي اع ےس ے رشا اڑ اک لوطا ز بج ےس یر ای ایگوم رای نارد ےک هرکسی لب :تافوا کنیز
 _ اوہ تافو یکی ا یاں وروااپ او

 ریت ےک رکے یک انلاوک یارک خت نار انپاےکر کن اتاپ کز نزح کس یر ز ےن ددارجمروارٹ دعب ےک سا ....:یگرم زن برم
 م ای توگوروا غارت رھی زہ ےس ےنرکل یھت سکس جاہ لالا ی ال لانس لو زکات م واک ادوات رپ

 ۔ یر ت لاح یک ا اپ ےک ںوکول نا چنانچایکوہ کلسم2حتاس کب

 یکرہاظ تبقر فرط کک کم اربع ےب ےک روصن ےنز سوا یئگوہ تافو یکروصنخ یم ہیر عی ا 5 روشن کر ترازو یکروصنم

 گراد قحا کی رار اکے لس اب تارتمزفاد شاپ کس اهدا ار مشیری اورج اک کاب
 لا زورکو گلو اعمرداایارکروف تیر لاطم کلا ےن کلادبکین انچ یک شک یک کے ی بطور ها سم شا

 :ج لزایدد بال بل بوم اگر ض

 .:هریاحم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 رکی اشا) نينموملا ريما هّللاب دي ؤملا ماشه هفياخ ماما بجاح -ہلوالا فیس رفظم دمحم ان دیس

 هل مھملس ے فرط گل اےک برخمروا ساف لبا ےس فرم کر ماعدبا نیرومنم نب کیم دبع ( ےرکی
 کب ویٹوج ںیہ ےل ےکادخ یا سید سوس ۓ ام رفت افت یکن یدروا ناج راهرو ساب تب تالار باما

 رواے الاو ےن ر کرکے ہ برجا لاو ےن رک چنا وو ایا« لاو ےن آت ضرر ر ہشازاو ےب کی واو«الاو شن کوم انگ لاو اج

 ےس ی وھتا ےک یار شی یش روا ےہ سید تاپ ےک یا رماد توا انک ںی لات ووا سا

 مالسلاو نيلسرملاو نييبنلا عيمج ىلعو نيبيطلا هلا ىلعو نیلسرملا يس دمحم انديس یلع هللا ىلصو
 .نیعمحاو مکیلع
 ےن کےک یلاھمروطاےس ںی اطت روا تر رسو یوم ےب رد فر یر طوطے ک س ا ۔ےہ یکد ت کک زہ ےس اخترنا

 ی ہہ ےس الاد اھم ےس بیر اففتسارواے یقلاڈاموکوانگہپ روا ۔ےہ الاڈومد ےن ںومٹاعم یک واوا ں ؤئاطخ یک او



 تورا لات بلک بر ویو توی زا Yr ۲ لج نورظیاورج

 تساتب راعشوت عطا ےن اعتراروا- ومر رسا یورک ینو چ یک مت اتو تایی

 و ےک

 یت ہوالع ےک ہیلادوردحروا ےھ رداب آوکں وقتسارے راہتروا ےرکرودوکی اب زو ملعڑواےن ماکے فانا لعدد کی کیک ےااوانس
 تام 0۳,۳

 لات راد یکد تزع ےن لاش ج )وک دن یار زو ےن مج ۔ےہ ہوگی ٹاک تو روا ے ایات اواخر ری ہرہاحم لا ےن مع

 2 ہووے ید م اے ےن مجرواےردہکد چپ ناب لار وا سان مک ا ہوکہ ایک ( ےہ رادرسرواے ےس یش ںویمرآداتخا
 فالف یا س ےک داوو ںیہ 2 گل بام یک فر طاها اش سی1 یھشکوکں وکیل

 رف م اکا ےہ ا ہٹا بولا یانو لوگر د اتتاپ تاب ںینوہ ہن یصارےس زی یکدا یل یم اپ ےراھکنوا۔ے رکن ہلمیف
 ام فرخ کت مال یکے اد ےنرت مالی 7 از ںیہ رود ےک

 ۔ے ریما یک ات ےک یا وت اکر رقم یشاتےےا ےن مہ بج نل یم ےراپ ےک اے راہ اکر میلاد ےسا ےن

 . وهالا هلاال نالکتلا هیلعو ناعتسملا هللاو

 سوت آسم 9 رہ دعق یک ذاطخرب ےن کنملادبع نی مالس تہب تبیوکں وکواپ آے فرطط کرامہ روا

 توک یکی لو رتب ےک برخو والم ےک سام 1 ع عتود یا وت اینپ طخاکک للادبل اپ ےک کب ج: :3ال مانو بج

 یک خمس 7 لا ا۔اھتاوہ ایک ع اک اک لولغلن نب ںور رتب نو وئاو ںیہ رود ےک یف رکی نا سیم برخغم ا او مال ےک روصنم یھت

 روا ےئ د الی ےس دن اک سا یک س ادصا م اتے برغر وا ایل ل اھت لو نکی ھچک اوری کی کم ارب بج یھت لاش ںی تم واک

 ۔ ر برر م شیپ ماظت ا اکا اعرےک یاں رخ ئورشانرکل وصض جارخ

 پرس ماوس زا زنی رک وما ف ناوط ےن تم تان اش ےک تالف یوم راک اک ازتفا تی کس لنا بج دا بج ۔:تساقوکز عم

 یاد ےس ےگ آیس راجو ارہےک ںوج وف ینا نعم ںی مے انچ گز نیم ےس ںوھتاپ ےک لولفلف نر ید ولد ےاروا ےن

 ےک توکی روا لول وئاو قت اسےک تعارجج کیا کا تیادا کد تک ےسا نیرو انا آم ے اتم ےک ھوتا ںو وینا

 ۔ایگم ےب ں اہ دنیا یے رپ

 ےس لا کن شر وم نبی کاج اھت سی و دانا ین منت سما اھ داپ اک ادع! ےک... نما

 سیما را وا اٹ یار ووشو سو ین رول یگان ییڑوھچ یکم ےن ای( ت لاک ںیم ان فرصی ہل

 ۔ ےک کرا عشا یم مم یک ارارشروا ےت آس یم لن دو سا

 تک ورزی ت ا فاک ییز لب
 N زی کت ستم فرخ لا ۳

 تس تساتم ات لصاع۔ سی

 و ا ماش وا عزم ی ادب

 ۔ایگوہ ٹیئاقرب تافامض کس برخ کروا ی ماف میں ر ی ےگ ےن ید آے ت کہو

 ران کلر روس آں ووو ران یدیقوکل قو یکن ارواانولرکل ومکل دوکں ویدوبی اوہ ٹو ںیم ات بچ بم :تشف ۳ نود

 دا اب سا رقم ست نوای و رواد مے لاہور ایک گال ر چوم ا



 تره تو ۵م زا روا مار نورلق ارم

 یک اھ نج ناف ست جاوا : س ساف راپ ود ماع

 یل لایخ و راہ ود مایظ اک تصولعی کب خم ےنرمامت با ۔ایآٹ ول اد ںی

 تر یے 2
4 

 حر تک و

 انب الناس یا ا رن ااا

 “یم سافوک مانود ےن دام ای لکی 0ک ووروا E ا
 ماراش یاو ےن اہ واک یکواو ےس ےر نکے ک ند رن ےندا دام( اپ دام )دا امان روک

 ۱ -یئوہ تافو کس ا یش

 دیے ہک کک ا ڈے ار اہک لرز

 7۰ ناو تر یر

 2 ح تل ان ےب ےک سا یئوہ تافو یک انود م ھار ی ات ود نہ وف
 افت نود نازی دا تس لات اهم تموم اب سو
 تیکت )برس بتا بنا ک دار برا کر اتش نا توک یک اے جو یک

 ٠ ےہ ما ےک نیم ست لا7 ود باہ کتب ایہ روا اتم زادرداکے راتکےک سالئا ےن نج ںیہ( فرط

 ین یک کا جاے رای ےس ےک اپ ےل ککب اروا یک ی دب دم یک سیا پ اپ ےن ی فرط کرو سا پا
 ا00 0 1 ٹک یں اہے رار رپ لا یا وا ونو یک طح یکے ویک اعقسا تک

 اید و رم ساک

 21 گاج ےس افروز فون ےس تالاع ےک ناحق یورک کن اا برخ نم ر ےک د عب ےک کا : نوش نام

 مور کدو ضفارثشاهس ساف یا روا یکم لاد ںیم ی اف ےک رک اح چ برخ ںی دم۵ ےن ہعلقا بہ > اصدار نی
 یا او یی بل

 دام ترحب ےک نو :روصت نیوامم نیم
 یس ٹیک “فذ اےک وتب

 رذ۵ رسو انچ ۔ایک ب فورم ںیم جهت نوت ان نام اکب ر

 بود با

 * تسا مایک ام



 شوک لات اک ر ۴ تیم اات
 | E ںیہ جہ سر نکہ یر رض یت وم کش

 یھی اج یم یر دق ےک ا تسر یکن راکرازراک نادم ےکر کت مج ےنرفعسیئانچ ےگ ےنرم ںووب گول رک کت ںاہیایکرگر اتنا لش
 ٤ اوم یک یم ںیم کج سا

 ما اکیلا رکر وا کوی؛ کی ہرصاحم ےل ےک میندام زی رکنی کت سج ھت ےک عم اف اب کا. زعم نب میک

ب کت جا فرط کی اف لما ےس یا لالا ف ےک سایت یارک وکو اقوال ےن نیغ اج نب فول فرط کرو اھت ابا
 ےس رافد الب لی ار

 و وا فسرا او لشاد ںیم ساغر یش وزب فسو رم اهر هرصاخ کت وطن کلا اففس فسیا رنج او« جوت فرط اف بمون

 سن ضمایر سگ رفیق لر گم سم نا خوک ی راز نت قزل نر

 ۱ اک امج فرط کاتدا سم نصرت ی شاد قرن
 ندرت فسا تاچ سین یہ چوکں ورانکںس وفودوجاید مکناچےغ نار کوکں ولی زا ےن نیخشات نم فٹسیب ....: شا اکہ وارخمےس یک اف

 -:دحو ہل اقہلاو۔اوہ تا کت وکی کو وارف ےس اف حر ط ا یئاونہ لم کیادر گورا ےک سادواای اب شب کرک راک

 یب ق کک ب یا تود کب وخ رم زر عن ی نفاق :پسسز سس اکرم نہ میک

 ۔لاعم نب روم اھت اکر مفت اون اق بم اصد امت تسا
۰ 

 زمان آ کت سوکت کن اروم کس نور غم مکرر ارم پاپ رم مات لول نور و

 اگے اٹک

 یاسا برخ کز نیک ج اھت ےس سٹ ںوی رد وچ ےک رزمشنہ واءارماےک برخغم لولفلف نب نورزھ . ها ایر ذوب

 ۔ ےک ےک راک اورم ت دالفر وب ےک لج لی ےتالع چت ےک ہولی ءاصتقا برفمنورزفوہ ذی لاپ باف

 روال اس تسلیت یس اےس یا اھت الاد ےک کاتو مولی کدی ملی کوہ ماع یلا نبروصنم ین انچ ...:لو نکات افاضم

 ۔ووارخم لینا ےھت ءاروام ےک دیس ےت العم جوا اتا انس لوڑٹکرن بس فرصت لیہ تافاضم یب رذےک وتو فرا نوروز

 حر ا ےب تاناستا رب لئابق الا وکرڈ ےنروصن و انچایکاتکارپ لوکس لورعرمففرصذ_روصت ےہ درکورپ ےک ءارماےک  انکروا نٹ

 - سو بیر فیکس روت لقب

 برخ ج رہ وج زہ یر وج وم رے سر ارود لآ سمس دیک قوسا یکی اھ رضا ےن لاولغلت ب نورت شب رقم

 ہارٹ یم دعب ےن ر صف می انچ یک کل صاح یلایماکر نب ھشڈنار کاش یا ےک تقوساروااھقاڑپ دوکس مکی یتا ر صم ییہ اکڑ تط او یاس

 پ لابدوراپودروا۔ ی لابس نموا کس اکے رکے ساروا یک شے یا یاب ےک رخ سم ھا رک اس رم

 لر اتتموات دارت

 ےہ ےس اس یورک اھو قسط سم امر کے عوف کہدارفم لو نورت اے یغانچ ....:.لمعایکل وقف ب نور ز

 ان راوخرواداردم آے س اما ی ےک شیک وار ڈر پ ےس اہک س نور حرط لا یو تسلقے ا ےن نور زنی! ںیم ےل اقمےک نار

 ۔اھ ےن ومر اچ ےیاکت موکت ود رپ ماش ںاہ روا ورک تان اکت رول یک ۱

 سلول: نور وب ماتم او تست یکں ویو می ےس ر او :تمو لپ طخ سا یکںویناورم

 یاس اس رکود ی نا مت ےنپادر یو لاوماروار مے وہ نیت ےس قم

 ہن انچ ۔ایکب وس فرط یک اتم سا گندم ضم ےن ماہ انچ ا اپ ےک م اش

 اتے نداد ےک ا ترامادعب نور زهر يک ان ور ذی ماش



 وکر وا لاق شا ےک ب دم اتیی زا ۷۵ ۱ شرب... نورظن رات

 برخ ےن یز روا تگ ےک بسر اھ ےس لادن نک یکی اح چ ب یھ برخغمےن سنہ نیب رمز لی ھم سچ... افد نب یوم ز
 ییہ فورمو تارک وف کلر دا ایکو مایار یس رکو یراق ےس لایا درک ہر امانی رک + تافاضم

 امام و نوا انچ ےس گرا تا تانا ےک اماکن نور: نهادی الطاوکان زن یا سر یک
 ایر کض رپ زا ذروا لاوماےک ںاہو ےک کب وخمرنروگےک ںاہوروااوہ لئاد لی تافاضمےک

 یئیسز روا ۔ایگوہ کالب یم یج تار ناپ لی رکوہ کف رطع کس املی حس ڈاانم نم یز رکن ...:تمافو یدانم نب یک ز
 - ایگ ولی یاو اما کدام کہ

 ار ی لا ذکر ایر اپ برف ر ی یی مر کا ۱... برش 2
 ی فرط یک برخو راتگ ها ارم ر وک کمار روم واحب فالخ ےک رومصنم ےن ہیلع نی یر ز ںیم ا
 ےب ےل ےک ےیل ل کوا یر نیو دود ےس یان رداا تا اچ ںیم صاف روي قلم ےک نا ےک رک طور تب نس کنار اچ
 تورو ول سام چه ےل کاھب نورزم وج ےس کچ ایکرزتمریماوکی انکل صب نی ہم ام لت ین ۓئارڈودے دنراک

 و ترا یکم رئافوک او ےن یارو ایگ ید فری (ہرازک) ہودع بج کل ادبعدعب ایگ ایات اورم
 ۔ی کب لطن اماےس

 و وک و : امینی دوو
 ا نیددنادریہرہاجم سام انچ ےگ نی رپ اوا لیا ڈرواے ڈو دتمرارقمددرقم کل ام لامسرپ ہک شیو دہاھمردا کدے د ناما یا ےن

 )ل ؟رروطل ما ےک اوکو سا ےس رک رادساپ یکہہاعم ےن ںوفو لولغلف اندو یٗایگ آں ئاو ںیم سارا رادملمع

 راز ےپاروا ایٹ نی ئاعر ری تکرش اب کت سول یک امان ید وفد ںی ناسا ہٹ انچ ادرک رقم مکا اک ار اوکں وفود نا ےن مادی انچ اھکر
 سن تیر و لر

0۳۶٤ Eی  

 ارگ وصف ےک سام لی ھچ ن نیب دوا د ایل رک وص ےک چارت اضوبت ںونار کک ےک تافاضمزواہ ارم ےک ودمر
 الالم غیر

 فر گاو نوع نجف ی( اف اع )یی مذ کرزی اچ :تسلگا گز لب مم
 وکی مڑ نج ھم انچ ایگ آس شہ اقتم رکےن سی وف ینا یھپن ید واو ےس فرط یقر سود ۔ےن ےن سش یب ےنپا کین ۴وک نر ایگ
 دیگ تل ید لوازم سم یا لوس

 مامت ےک ہی ولروا یرادلمی رکی ورفمہےس ںیم تافارشم ےک لاف ےن ناروا یہ طوبضم تموکحی کین ید وفاو عرطیا .:تسموص ین وا
 -ایگوہ تو یھچن یددئاودعب ےک لا۔ایدرکرر رونی ندا ےنپارپ ںوقالع ناروا ار کہ رپ تالح

 تافو رات کپ اب ےک لاروا یئار کمی کل ا ھی گی ایف س تمولعےن نیو وناودوحسم یب ےک اره نوا... نیو ولو روس
 ںی وام
 انس لوبا انچ ےک وم ی اپ ےک لا نیم ےک نت روا وس, وتل وباب لات ا نم ڈلادبک بج .....: اب نیدلارپ

 تالاع وتا مکس ایج د )ےک ے رک واوا خوا ےس ہک اچ یکن یددناد نکدوحسس مہ تایکراذ 1 0000



 تے و 9٦ لس ۔نور خر

 ایک غخ تر ارم حب ےک ل
 ادیمےن نیر م کی ہ۳ رک سی اے دوجو“م ںاہووج کولجدنابم یئاپ ےک وا را

 ںیم یہ ےھت ہدایو گا تو ںوسجپل و ایوان اک تول یکن دوو سر طالب

 لک یلع وهو هاب الا دوبعم الو هاوس بر ال یلاعتو هناحبس ههجو الا كلاه یش لک کو هدحو هل ءاقبلاو

 .ریدق ینش

 نج رس سا ات اي سنا روان اب نکس ریس ول بول ب نور تن ت یر وواو نوو

 شا سم
72 
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 شرک نا زی ماجماوزانآ اک اروا ت الام ےک کار کک ول لوافلف آن کب نور زحفوب ےس نب یٹدارقبط ںیم باہ ںسا....:: :سارط_

 اکے ی

 ےن نیللرچب آش یا ب خپ ےس نیک ها - لوک و فرا ارم ...:لاوحا لارتبا

 , مدرک ےب لت ےک دنبس سیا کک کں اہی اھ ایکب ت تاک ن اےک مروہ اا

 بس تسلیت کیسا دوا آں یم ہیمزج ےل ےک لاتزہ چ اچ کتالاع ےک ن را رومن یخ انچ اھت یک س اپ ےک روصنم ید رف

 یے اے اڑی جاو نارورروا ایگ اچ سلاد بط ون وا وہ و کرم رپ نی کور ینو ہوارخ خان یو یر ززا وور خوت ےک وگورو

 ےگ اد لا ١اھت ل صا ںاہ ےک رونما ول اتے نانو رود وار فان ایکو تو

7 

 ل وقف رب ور تونس ںیم لواء قط

 لادا داغ آاک ناروا ت الاعےک سٹار کلک

 ےل وک ۹ب ےس ےک آں یتا | برف ؟ع نیت ار ےھت ے اش سوار

 ۱ ات یاب روت ایف کیا اهل نور اید بورس یارک رپ لتا سس دیس روا یب ق یت

 : لو رچ روھ

 112 ناب توام

 افو ںیہ گیے کن ار ود ےک یو او ینا ۔ ایگ آیا ےک ےک

 اکن ا ںیم ےلج روہش

 یکک وم ےک دن زروارب رپ کوللو یک نب رھے یا دوااب آگ سو مزج ےساو ےک ےک کرب لاوحا ےک نارروصمیت

 کت اب تے

 ۱ ی ی سس رو رر ب



 ستوکروا لات فلک برج توی زا ٦ے ۱ ۳پ رج... نورظن رات

 ییہ وخ یکی اروا ایک ل ابتا یتا ےک یو مرک باک سا ےنروصنماپآ ٹن شام ںیہ ....:توم دعوا لپ کس ر وص ریس
 ۔یئوہ ںی نادریق تافو یک اس ایگا تافل یاد ینا

 ر: تاق اتے یر ارل لاو رب ک تافو یکدلاوریعس نب لوقلف :یا گپ مق کل وفلف

 تن ی لا توا ںی یارک اک کسا ےس یت ی ایک اطعو رخ اف تلے را ینا درکرر تم نام ہک
 -ایگٹ ول پا ا ںی رالی تست نا لول چی دسر هم دلایراس

 تہ شرک ۴شرا ریل اپ اٹیک ادب ےک یارو ایگ تافوروصت یش ڈش. :تافدای نیل یر وصنم

 اگر لای نا ار یر کرک

 رهاتوپا روت و نی کرک کا ایج ی کت واب فالخے کر ماع یا نیر وص تے طع کز بج... :فرطیل والی

 ۔ایگل فک و را کمری بلف ی کر: س تاقاش ےک برخ رفت ایک ف رط کی زور اس

 تربوا دک ودمر کھ اس ارد اعا اا برے وہ کنارہ کید :لعب لک ےک کز
 ا راتاو اچ فرط یکی کیم واں وج وف یک اات ے رنا ین ے اپ رخ نان نت سم کوچ ارگ عام
 کن کوک لرز رج نج اھت یھب ئل کس رب یکت نو سر ان وب وبا نبات آب وان شین ا کش اپ
 زعم نی یتا اجاب ےیل ےک از زی ایتداب وفروش تفت فرار کیپ وام وک اردا ید روت

 نور نیہ ری 0 7 -ص 9 داب :روصنمن شاپ

 نم ےس سا ساپ ٹی ہن باک لب ںی کسر درب لا نی دمت نام کج لاک ال ےسا

 ۔ایرکل وت و اب کشک یر عرب دت اس ناطامن نک یورک رفح ےس ےیل دپ دوم

 سس رپ اکرام یم فا یر

 لپ و ا وفن ر وصون انچ 7ر

 هاّتسس لاو لوک زوم 2

۳ 
 ان

 ر ا وس کے لاد ات
 ایل جلسات دور ون: اپ ریخارواترہات ےن داب انچ ای ام فرط

 یا ۔ے شدت والس نا روا یواز «نز نا اپ ےک یارک کرا داہ نارد کا انچ ا :ایگوہ ہدروخت سک وغلف

 پا چیت ےک نا ےن یاب ال اج ےس ںیوک اچ سلب سل پا ے رام ےک ڈہدرجن انچ اوہ الف زیرا ےس ہجو
 ےن دیس نج لاوغلف تو اک جاکر ک ع وکی ا یکی ا خوب < یکتا کسب وقف جور مینو ی

 دل لم وار لاس ےک ناروا ید تسکےا ےن ایچ انچ ۔اھتاھکر
 نار ےک لوادر ناب نبات تا جور ضیا را يه وک سلب راک ےک شاپ بج وکل وغلفرھپ

 لو رک ار اس سیاہ نیل ےج موہن یھبل ا ےک ںی رب رد از اپ ےک لوخلف اہ ۔ لو تمیز

 ازش ولی ای اب فری شال 8

 ست روبی خ فوت یکن رط حر طییراس تہب جات اچ ات )فر طناب... کرک
 ن ہی نہ ل وفلل چ تب مر LEA ےس عج گاھب فرط یک دہمے کس ایه

 مقاوم ئی ےس لوتکف 7 یتاید تسکشوکں وج وف یکہج ات صردااکل ا لیوا



 ںی ود لن ات فلتتح برو توی زا ۸ م لم نورنا رات

 یدروہ یھ س اب ےک دیعس نب لوقلفد لوا یک یہ کی ن الطاوک دوبی آشتی ارت رود کا ۔:یئاووکن اور شراب

 ۱ ۔ ںی ےک وہ ھٹیکا بس یب عم ےک لت ر کور ہاوم لیٹ ںیلآے ن ںوہنارواےہ

 سن ےس یم اروا نک( فرم یگ نا گود یا لیے ناوریق ےل ےک ےب ات ےک نا وا ہن

 پک ےک ں ہا س ےل یوا ردا ےس رہ ی اپ کس لول نوا نسکاو ےل ام رتا ےک ہیطع نہ کیمز تپ ےرسوداوس

 روت رپ ہر صاع اکر شا طع نج یکرمز نارود سرچ انچ ۔ایکک اھپ فرط یک امر یلولغلفرکن رخ نارود یا ۔ ایک کشلوااپآ ٹول
 ےک شا طروا سیا اقر یس نہ ل ود ایآ اچ ناوریق تار ےک سارواایآٹ ول یئاو فرط یک داپ راع اولا روا ایلیا و رص ایت ی نس رخ یک داب
 ۔ےگ لاپ ےک ات از کس لا هری فری او

 لار روگ الاد دحل ےک ےن اہ ےل ہرپ اےک جنو یتش یرارلم ی رص لیا رطں ول ناایارکں رپ سٹار ےن لولفلف
 ہرہاق ےن نی اچ کور یک ا ےن لولفلف وت ہاج نرکل اش ںیم یردلھگی ٹا ےسا ےن نیم “ےک ےز لارا گو توف ج ۔اھت ی اک
 سرو توس اپل ترا ٴاے ٹول ےسا ےن نیس( تے ںی ںومالخ س از روم ) روان تار

 دب راترکت صولعک تک نام ےک شٹدا لاس ںی
 یک باکره راوی عطا مکس عم ےن سا گہ راگزامس انچ تالاع سی دعب نیل

 رد قبر هدر ناوجرپ سم گاه ےک یاس اپ روا _ اھت تدوخ یم سرمو یت“ اوج رب تو لا ۔ ےاج یل ےن یرادلمع
 ناپ ےن ناوج بوت گل ےن ××فاضاپردےپ لی یا 7ص صف یدو تالو یک قرب اب ته , رٹ  لولفلف
 اھت ںاہ دری بو رالی لرد ایگو+ررقم اح اکں ہو سا ہن انب ددروشم اکے یں اہووک

 ہد کا یکتا ےک ںوجوفوکب یج نب ظر ا ےپا ےن یاب ئی میک دا الطا یر ےناج ےک لارواامگمالچ صملوصمت اشا یا
 اوہ وچور ت کرک درکاپ سا ےن لا جن انچ ےکودس ےناجر ھا

 اہ راربھکیج ںاہ ہود رکی کک نج ےس لا کزادد تدم ےن بیبعرفتت:ایگوہدنب ہعلفرکاج سٹیارط یل م عےف لینج کس اپ لرب نف

 روا-ےاوہایآس یر اقدس نج لات اج اتکا نفسی وه یک ق ےسا کا یارک يا ار

 دایر باب کل 2ے رش غرف لن ی بنت اچ یجان آس! فر یکس ڈار
 ہدروا۔ ےگ وہ نا رپ کند یک قا ےک ساروارفت انچ دا کاپ کراس تم لوس را

 ی دژومرتساراکنا گلف لار سا

 یاسر ی تقفرا یکلابقتخاروز هک ا سواد ےک ںاوتای آس یم سٹیارط بج لولخلف ....یآ ںیم ںی ار طی لولفلف

 دو یاب نو ے اروا یارک ت لار ےن اف انچ یکے ڈول ےک لا تراما
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 ۔ایدرگررقفرمااکت افاضم

 ا کنت رعب ےل ںوہنا۔ ےن ےل ےک ہرصاحےک سٹاق تاسےک ںوج و یکدتانز یھپی نب عر وا لولغلفے ہد ایچ ساری

 آل او فر کسر رها ک

 او لی وط کن نایمرو ےک سیلاب روا لولفلف یارک قت او ٠ ردلمکیکس ار ےن لوک ایمآف رط یکرصم ین یکروا

 ےن کد حج انچ ۔ےئاج یکددم یکر ات یدایرف ای ےک راہ اہک ب دق کد ھت شہر تے سات اوہ سوپ ام ےس دردی یکم بج شئئواپ
 ایگ توا یم مد لقمه سن سبد نان دے



 شتزکر لات فن بیو هو و زا ۷ لب. نوری
 دن ناف ےک نان زروادیعس نی وزو . ےہ عش اپ ےک دیعس نیوز یئاھچُ ےک اتا دعب ےک تافو یک ل وغلق دعس وزو

 ا رہ شاپ ر ںیم ےک ل ولف قوا یوم فاو ںی را او فر طناب لوتاسےک سلا کا اجرو هک گام

 یاو س دو رد پا ےن شیداب ہین انچ ہدےد ناماوکم وتر یمرو اے ہکا یب یید آس اپ ےک لولفنف ےن ریعس نبوزو ںی : ناما بلط

 ایل ل ایقتاک اتا ےک مات ناما انچ ایک کاپ ےک

 سان سل مع فدک ایراد انتخاب... تیلور
 اکر رقم نار قو ن سنن ہک سیا دوا ۔اید لپ فرط یکن ادریق ٹاپ روا سا سپاد فرطیکں ویتاس ےنپاو دری انچ ۔ںیا اج کپ ےس

 ازاپ تلا یک اب رھ ایا لچ سرما لاج روادناب تدافب مع میان زور ای یی تراش از... هرس
 الکل اش سیم یرادلمگی ٹپ او وارفنےن مھواےآ

 اچ ای پا نادر تو بشم اپ عیار اذان نور... نور
 موقیکں ہدواایک رقم اپ واز رام ات ن ایک ولس ایچ ا کتے یارو ایک اتکا مرکب اپ
 : سو سدان زرشک ےک ےس رل کا یو تالو کد توک یو یت ےک

 زر وکاکس ار طےس ےگ آ۔یئدرکی احڑبہپ سٹار حت پاوں کوک تننز ےنریعسنیدزد....ہلمترپ سار اکدی مس نیوز
 لو+ تمیز درخ اب ۔ںیہ راج ںیم سپ آی کن ا کک ییوط هات شوری ےک با ےکدزد نان
 ۔ےئگ ےرام یٹد آے راس تہب ےک مو یک اروا

 مرا نون مرا اور ذیل چه تایر واں واوا ےک ہقالعروا۔ایل کور صامب اک اورابود ےن نص کرک

 نار کار طروا اقروا ےس آی اپ ےے یاہو انچ ۔ م ےک گنج رطان یک ھا ےنپا نکا یک اپ فرط یکم ارم ت

 ۔یگوب گنج سش بیک ناپ ماترد

 زني بد فرط کیر ییا نور وا لوس وز اب سس یگانه ایرنا ش نسل
 روتر ب فاق نک ایک اساکاتسوازغان_ ژن ۔ےہایک بج رفوتاس ےک وڈ یئاھب ےپا ےن ایک ال تمہ نورزخےن ناطلس
۳ 

 ملی گگ اھ ےکرادلمکینادڑوایکموتم فرط یکدڈورکےد ویمن یجباوکما نجف ےن ناطلس انچ ...:پالم یل اہایاھت بق ات

 زین درک درش تال یکن اطلس ماع سروا تگ لتا ےک ریس دوو لش پس ےک بس نی ایکب قت اکا ےن رسان زی وا
 ۔ےیداکر جم یش ےک لاد چو کنج ںیہ کار

 ۔ایدرکل ےن ناطلسوکن اھت لان وج تن: اپ ےک ناطلسروا ایک ڈہ افا ان حرر کا لاک انز

 اب لا شن لک دور بیا سو اھ دوا ںوٹیٹ تار کوہ ار ان ے دو اھ پس ارح نک لات نارد یک: یھ ل اتم
 ۱ - وب لب سکس بستم شک

 لام یا بج ایکو ل رخ یم گن ھتاس ےک دا ایپ ےپا ناطلس فرط یر ود ..: تافو یک ڈو روا گنج دارو ناطلس
 ھاپاک ےن الایم تعایطا فرش یکن اطلس ےندڈو۔ایآٹ ول یئاد فری کن اوریق ناطلسے ںا قا ہل م اقم ےک بلش ید اتے اطلس
 شرت ندا شام یب ےک لام اک ادص! کوو ایگ تاو شی روا یگے دن اس اک ا تم ا اھ



 ںی واخر وا یا ق فلک ب ی تے ا ۳ شر... نور نیا دات
 ۔ایگ ف الخ تک نار ی ت0

 دان زکر ۔یکشئامس ےل ےک ےید لنڈ سیم تالماعم ےک نا ےن دھن ب نسنیندوگےک سٹیارط مایا یا... ںشزامس یک ن
 رواایلاپ بلخب اپ ماتم ےک نوی انچ کد رک ورت کج ھام ےک کا ےن نادرا اہ ےک فبلغ رکھ کر کت الاع نا ئی ےل اپ ےک یلخ

 تک لا تس لت لا کاپ ےک کشداب ناطلس ےن نورزمنن اردود یا۔ یکم ات ت مولع کپ اب سا
 یارک ل وقوات ع اطا یکی اے یوا ےن

 فالف ےک یا ےس وا ضیا اه م ع ٥ ارح اٹ اکا رحب ےک یا روا ایکو توثشتداپ حا ےک یا

RSیانو نا سک مود اروا راترکاتکمتس تازوکت اشک لاقروال  

 ےک تموت ی E ا اپ باک ا یدرکت دافب تے نشیمن ا ف نکا

 نور وا یر رش فیش اک پ سفال سراب اب ےنپا ےن نانی و و زور سا ار ایل تم سار طو ا ت مایا یاب

 یدک شر روا یک موتی اروا ایک ل یک رم

 ٹاک تاک یک ا اپ ےک ن پت اکا یک اں ےک 0
 یورک واحب ذس لاو اب لا بم - یدک IN اے اپ ضرب

 ۳7 لپ ںیھن در ار واورو نجبہضیلخ ےن دنیا ظن ں یی ےک لام ترو ص ا... فہ ر

 ےگ وہ سبب ق ٭ا روا

 کا ا E :سششارپفزلخ

 ۔یرمئاتل ا واک کن ور و موت ک اردو نر یلخ یار ط

 روت لر نوت اجر تن ۶۶ص ,ِ -- 7

eیر ارل یک یا روا یار ن اوتو ں تاب نا ےن مک ٢رہ ایم انچ ۔اگے کت لافت ی کت راما یں ئارپ سٹیار طو ورک روا  

 یقنر نیا ۔اید یی دباکن ارواےیس لو دہ ےن یا اھت رکے دہ ریوی ہہ اپ کز ات یاب اس فی لاس یا ۔ ایگ لاش سو

 ۔ےہ یئانس یب ےراپ ےک تالاع ےک نا تاب کرخ و

 7 را اڑ دت از یر

 تا ےک مک انامح ارپ یا جب ےک ہصرحو چپ ایلرکریقوکس دا تخم یب یکی اروا یورک ی لوو ارز ید تست ےس اروا ایگ انماس

 دیا اپ ےک یئاھب ےپا+ددااید ڈو

 ےن تم ارب کدے د تسلنقے ا یجب رم یبرسود ےندجان زرنیکی اڑ ب نار ھی وداود ےک. :ے تک نکا

 راتفاتساراک اب ےک رکا تا ا یورک غرم کت ضا پا اےک بول ںی ای بل ار راس

 ا9۲ تسردلاعماکن اے حرا ا شو ای

 لت فال ادلاب» و ےن نور ای ۶ھ - جز نورزمت ےن وو نی ہفیلخ ب جج روا... :یلور زتوالوا

 د لز نور تہ د عسر وا نور تہ رخ سیم ںوٹیٹ ےک سا۔ےھ ڈبہ روا یں د ےس ےک ارور ایفا تماقا



 ءا : 2 ..نورظنبا یر

 دم عن چو اون ریس کر وات وتاوج مفت نایمرو ےک ںوکرتروا برخم لہا بج روا

 ہی فی تصاقا شج تافاضم ےک سٹیارط کت رر چپ ۔اھت ای درکن اجر ایپ
Eنا 4  

 تے e اے نول یت ںی ناور تاب رک رم
 اوبا ایت اتر ترش یب سی( تار یم )سین فری وج ۔اھتدوج وم او یھب رح نہ نس اوبا ےس ںیم
 ارم لاپو فر

 ان زھجت اس ےک سا ای آں یم لئالا کرے نوبت نورت منه لا

 لپ ر ہا ےن رمی رکات تمول یبا ےس نورت د رکے کار روا ای اوہ رکپ جے
 اوہ نایک نایت لرد وتو

 ےک ےناجر کل اس سیا ےک ید اوو ایج ےس و رئیل ہی غزه شا اینا. :ے لاتا نایک ین اھت
 یل ےس رر زر طعم پچ لعاب شی ارطروچواکنا شم الزب ۔ے ے آت یا ے را

 کے ںی کم ارس نون ہہ یل نب یک ےن نام ںی تم شاپ شر لی سیر

 ۔ی یھ
 چپ سارط بری الب بج روا ار ںیم ںوھتاپ ےک نور زخونہہتانز لمس س یار طدحب ےک سا ....: ںیہ لوس نور زن شبا رت
 ال وا ےن آس یم ضم ےک ہبخز سٹار وا اقلیتی سکس قال واط وا کب لان ب تا فاش ےک تیرا لوب نیزے 0ر

 تیام لب ناب اب تس تافاش/ نا لیلا بل اے ہہخز دربار ہر ر کوری کک ل ےک ےک و

 ادا ےن

 رھا لوزن میٹرو روا یورک ,e هام تاس ےک یگدبونب ےس ںی لات یل الہ ےن نور رب شم ہما :نورزھن یم صخم

 ایا ول ییا فرط کھ لتر اتر یک اب فرط کب ر باک ا

 ےک ہر یتا تار زن ےئث دے دہر اچ تسا تا اش ےک ہی دروا با زاروا یک لسا ر رر صا سیم لس رپ

 ۔ے درک کے در کوہاوک خیا ید دور نور “ر

 اپر 7 کوے ا نوا قو سوق بورس بس من. ,لقاکر صنم

 ا ینا کا ےک انہ نار کک کار طخ آے ںیم نور زو ٹیچر

 سار طلاس یارک نا متروی اروا لری لخت تموم... .:لاخ ال ترم ؟لبابسص

 ںویماح ےک ہیابنصح حر طط نکل کان ےس لاپ دواک وج ےک وہ کالب ےس دام تہ ےس تش یکی اڈہ طق ںی تاق فک اروا

 : -یئوہ ںایمن روتر افکت ےک ۱

 و ت سوگ نا ولوو ارور پاور نو سی بر... کن ور نم تصولک

 ےب کہ3 یکدم ارپ فالتخا ںیم یار مسیری یگان نور کس نادر لب
 یو اک ناپ دا اد ابو ور زوے لا و ےک رک تپ کار طرا یل پ باغ م نا ےن لھ را



 ںیٹتپککرو الت فک بروی هجا زا عج ےک 27 ۔۔نورظىیاّراج

 سا ےت ےگ ہررہاب سیب ندیم وج ےہ کول یئو ےس سج ناروا ۔ایگوہ ام اک موا یک نور وک ےس لاپ رطل ا یکی ادرک رقم نوک
 _الرک و اکو را ےس نر عو شرف کس تستر ےک

 . هريغ هلا ال هناحبس هدابع نم ءاشي نم هيتوب هدحو هلل كلملاو

 میحرلا نٰمحرلا هللا مسب

 ماجناکن ادا ما وتو فنی کن اروا تااح ےک یی یت
 یب یر واری شورش وقت شین سر نه یک تا سلب کس ارام

 زواب بقا یک یہ < لاروار ایک ولے سیم ےل دب ےک ےک پاپ ےپا یہ ےن ںوہنادوا۔ ںیہ ےس ںیم ںوٹیب ےک
 نیک قی رفارو واک ےس یورک دحم یم اوڈدرگکےک اکر ئے نایکک نا ید رکن الو فرطیکں وقالع یب فمےک یو نا
 دیگ کل اا لات ماق ےک تمویک

 نفس گن یاب زا ےک ساروارجروڈ کا یک موکت به تصور ود ےک ریا... :تصوکعرود اکر ت ن ب لتر وار
 روا ئام ںوڈد ےک رزق نج عوام ےھت ےتاج رب اب اپ را اروند رک ی ےک کرد یکم مکا ییجروا ی
 یو ک الہ ںیم یا لت اتم ناک گو بل ان نامے ے الع دار کیو

 ۱ راک رخ ارور لیٹ بابحارقلع اغ ےس ارپ ءان کت فار ز یکن اوکیطع نی یز ور
 ھتا کی ب ب یورپ روا یز زروا۔ ادرک توات فشن سیا کس برف لب یگان کش

 دنا کا ۱

 روا ی ہت تک e 72 یون

 از شار فار ایلر کب ےت الع ےک ہبط دوا ایگ آتا ضم یھب ع رزمنندیعسرواد ایگ کک یشادوا ہلدی م ےوہ ےترکہلباقم ںی ںوریشیک

 ںی یدرکت واب فالخےک سبواب ےن ل وغلفذتاوہہناور فرط یک یشارواہلیسم یکم ز بج دوا اک یاب فال کس سئاروا لوخلف

 یک او ندا لو نرود یاب فوت کج تا ےک مر روا ل وقف یم امسوا پر خمر وتم اٹ اک اروا شوپ

 ۔اگل ےن وہ لی جت غرراکک ج نارد ےک دانزروا ل وفلفوت تی فرط

 راصروا« یک کم اق تمولقر دون ںیم برخغماطسو شی ۳ےن علا یب ےک سادعب ےک تافو یک یطع ناک ...:یگر دوم یک ما

 ےاچر عنصر تر فک می« ماتم قبا کن یش سودا ایگ دردراک لار است

 کن ا5 ری ی ناسا مصر ورکر کد تاب ےہ لاھ. لب راستین
 نر: نلاسمت طلا سو لوخشم ںیم کن ھتاسےک سشداب یب جب ےک ساادعب ےک تافو دام یی یکم ۱

 ۔ےگ ےنوہ بارختالاع کس نادقردفر شک گنبد رب مگنت مو



 سوکر ل ت فلک بوو تھ زا ےس مچ ....نلورظنیا ورا

 ی و م
 مچ و ز آے ناو خر روا نا 37 ےن لوہا یک زر دا ترانه شفا فرخ ار

 یت ن ایرو ےک ناروا یب ےس یک یش ںیم را اج یت بم سیب رب ےک اروا ئاچ درب ےس نا فالغ ےک نان ز ےن ںوہنا

 2 ی یا سٹ وخوج ا یرغل ف یلخ نہ رسولای وروار الام پاک ا اھت ین نب یک یمااکن امیج ہنامز سا سیم: ںی
 عسل ہک وقار اک ا ںیم نون ن رم یب روا م ری واووولارپ عین ہوم ولی نج ء نفی یب ہوارمفمےس ںیم لئاقےےک اسوا برخ اھت اہک وایت یک

 اوم کا لپا کرک کج ناریم ویو و ف لف ہد عمولات

 بت ساب نم نر سانپ ےک سارا تافد یک 7 ری ںوقالعےک د i ی رخ نامر : نا "رم
 یکے یر کک جے ےک لیتا ےک نا کاج ےس یر راس لو یک وتی ورق ر الاس یس ےس ےس نیا ب نسوا روا
 ےس یٹدرعرو اوہ بول یئ اتا یھت اکا رب ےس انتم ےک یا کرج ن کب سا حا نی لکا یارک اس برش روا لاق ازا

 او لر

 ایک واں اتل تار ےک ںوج ویک نیلا )مه ن کہ فس رم... یکن اسملتن وھتاپ ےس نیفش ات نم فسیا

 منزلت فتا بلبل, سب ن اردو رسا درسی شانہ سا خر یماےک ناوک یوا ارفروا
 یت ںاہی تموک کن ایا ڈاٹ کت اشنو ماناکودارفمےس طسوا برف ےن اےس حرطس ا یآ ٹول یٹاو وہ ےترکل صا و بات

0 ۱ 
 داره کس تان ای کال نپ یجب تنوع وصال نا... :تالاعےک ثامفاےا اما وار
 کات ار ؟فسیب نم طرق کن الت ۵ دروا۔ ےس ید کریو طور وه گوی واتس کر کیف شن

 یھب یم ےرراپ ےک ثدطلسو تساپ روودوأءے تس لک لو نیت ۲ 2 کاندوم لس راپ ےک ہد ازت نکا اتشب بہن کوی

 رباب

 یگلوات لی ھا پسی EH ول پ تام غا ےن نیطنرم سیم ٣بج. لا اکل وقلروار بلف اک نیلعا 4 تام ٹا

 سیم ےب اھم ےک نشا تن بنر کن رگ زانو اقا لوک نفی واد درک اروا الآ کاب باہ

 ی را ی بنی کادو ارت اکبرخان یش اہ فسا لاعب دای ےک ےن ںارواد اب شام ا
 2 تب کم ساپ ر یک ا

 ل کو رازکے س ےن رمکفک نج ھتاس ےک یاو ورک( یاب دوراشا کی راتفو ورک من تنفسی لس لاوناوت اے ارگ بج یلاروا

 007 ایج یو رکے او ےک نیت ان فب توک یاروا

 ۔اک وہ سین مول ںی از

 ےس ا ر طس اراء یو

 "هناحبس نوعلا یلو لاو"

 مدار نوب ںوراچ ےک ںوراچ ....:تالاع کس ءاردو یب رواءطاوفاہہفیر) سان ینب ے سٹی ہوارفم ل اق ےک یوا قط
 ۱ نیت بت تا ےہ روا لیٹ ےس ںیم نوھبےک دان زہکلب تست هارو ور چپ کج لاخ کن کلوب تل

 نور یب ےس مو شاء اھت ب اسناکت ان ز ںیم ےنامز تا سیب ہکں یہ ےک دہ اج ےس وہ ےس رک یاور ےس یوا مادہ کن یب لیشاربا ےن

 ںیم ےہ ر ےس لمس ساب سوار



 هاب هست یا نم لو ارم ما نیر مروا تیرا

 ےک ہیعطسقرواء ہچ چی بلشد اب ایہ نب روطبےک نا ریت اے لی بلخ اب یر ا

 ہیرا ںی ںوریشروا تھکے انراکےڑب و یش نو . انت ےن لوجناروا_ لو ات بستچ» یکت مع

 اوت ولو رنک حروف یکن اکدتروا یکک نج ےس ہصفن ھار وا

 ایانصاکن ا ےن کا ذنای کت اور فرض یک ےت اتے یب جلا اس ےک عی کب ر لا یا نہ دگر الاس ےنپا ےن ناطلس روا .:برلا یا نبر

 ۱ داف جم بی لحاف لو نر راک تس لاپ» واک
 یار ست نواب نا تسولتوت اسکی کیا ٹو اروا یوم مش 2 ایک اع یاب وخ
 : ابر اجر یدو توش ناش کن اک تاب

 تو ہوا ےگ ں ہی وس نا کود روا وہ بلاخر اتا دان زروا بر یاب را. :دمآیکں ویر ع یئالپ

 5 نل مود کو ا الع ےک

 کن وال نرو ابد رکن نا ےن را ورک ےس الف ای ماا

 تہ رضا تن
 لند ے ر

 یا یو وروا ج بی eT ا نل ناروا اھت راح د داکب س ا نر کد ان ز ےک وار طروا :نیداک نا

 000 ار روانا ر یزو ںی ےک ر ںی ےل ی یک را س ورخ لک وے س ناروا ںیہ تر لت علت

 رواو آں یئارھج سیم ےس ںی نو ا لس سر شل کر ارت للاخ لم توک ی نا گواہ تد
 ایلن مالغانپا سیما ےک رک ضرب تول یکن ا

 ےک سار وا تام لیپ لب سیٹ نا اوہادیپ داش اج توک کیان بج رواں اتر لاقورع تیر :لتاقک یر
 ایکرایقخا مایق ںیم روا ےگ آس یم ےت الع دات ں یب تافاضم

 ۶ش نام سا ےل او ےن رد یش ےل ےک دای

 ےس ا ت

 0 و سوار û طب تہب

 ےک رو ۷ ورک یا ا E اے نا ےاڈ 1 روش
 الکر او یرارل# سا اھت ےس لیٹ بسم فیس باز ال غرور توات یش ایہ ےس ات اک ںی تھک کک

 لات یکسال

 ورگورا ےک الکرادروا بارقاروا ورک قول ن ا سضا ام ےک ہدواو زءارھاے لا بج کن ا ےک رن ای م تالا ےک رقما مارک ہیرو



 ها لات فکس برویم اتو زا 4۵ : مخلب .....نورلغ ن بارا

 اش ی ےگ یک ا ےس العردا ت افاضعیپ ر طس اروا ںی دےد شیمریگاجوکن ا تافاض ےن ںوتموکع باغ لول
 هاب مس ارپ ت اقوا ےہ روا یر اق یکی شد وا یک ا ترامای روا درکرر قمر یماوکی ٹع نب روت یراق احد ےک ا
 ترکی ایق اپ ےک نا ےتت د ےک ںوراوس برکروا ییا کب الا ےس ہجو یساروا۔ ےھت تست لگن اطلس یھب دنشاہ ےک ںوقالع نا
 ےس بہ اکا اترے د ںی نواب ات راع چ سٹ رواھتات آں اہ دےس مے ہد ز ناطلس ۔ےھت
 7 ںیم ینہ لکم اھت لادن فسا کر اکسل اراک لعاب دصلانوج
 قد تاج ےک ارقام سموا یوم نہ

 روا و نب نئ ES روعس یگ اھپ ےک ٹنادہ من فسین یقب تموکحی کت قر وا.......دیلاراپکن ای دوعسسم
 گالی سا تاب روا ںیہ ےتھکر ی٥ی ہضیرایقب تلرفحتیس روا اھداتسااکن ا یم ےنامز ساوج یٹوکن سنیما یب ےک سار
 ںوگول بسم نه ہییزرخلا تی ٹکا یکن جکں یہ تھر قلعے ںوقرف یہ ران کیل ٹک” ےک نوقالع نا ںیہ تیر قے سانس
 -ںیہ ےت وہ ےک ایا بہر راجن ےس و یکے نو رو د کم احا جک یگ کا اےس تربب ےس ںیم

 ںیہ یب ےن ا یہ ر اب ےک ارا چچ ےس ہنی کک بیک اک ادای یک لاو دا آی بها تر. نی اش

 ےراتدوخ یم کج یکع افد یک اروا تموت ی ارش روا

 روہش کیا اکن ا ںابوروا۔ ںیہ جت رد لم اوفطدرگےےک ءا ار حاد نامر ےک شار لتر وابا از گلی ے ہلیق کیا اکءدارفم یجی . . :واوقل

 کرداپب تع اج شا روا اپ لپو درجو اہ کف یک اہم لکا E ےب برف کیاےس شیدالوا کن ا سم سش: ےہ یک

 ہلا ںیہ تت آب ےک نا ےل ےک ےب ءایشا کت نا کا نار ےن ماما سو ےن نیو ؛ںیہ فورحم ںی

 ادم یا نت

 ل ںاولےک برخ تارت روا ںیہ ےک ر لتس یت از گولہ بل کراس مک اح ے لیت وار یا زءاروون

 ناب سی بله هی حر یا مش فرش کسر شام گرا ےس سیم ناد ںیہ مین مم تلاح یک ڑپسس انا
 -ںیہ مئاقرپ لاع کسا کاپ ی سقف کس نود روان با لیست

 ےک دی رکا یک وگولےناد دلت شا ا دوا یی ےلاو ےنرکواڑپ ھتاس ےک ںوتلوکرواےلاد ےنرکادا سکیم ےنامز ا گل +

 ۔ ںی ےگ وہ لب اہ کب لراس

 رولار ر اوم ےک نا فرط اوا وقتی وال ہم فو رار ےک نیہ لوکس یر یو آب... :بوقتل نم فسیپ

 روا؛ ے آگ لی ا یے سی ٹو ام کب لے ک رک نرم وے ےک تیام یا اوو وا ےک یہ کاپ رپ داسف گل کوب فون. ا

 تا ناطاس روا ںیہ تم اق اپ ںیہ ود الدا یکن ا کک ب اروا ی کر تنا ماقا ںیم بلشوالب ےن ںوگولنادعب ےک تافو یک ا

 بازو کیت ام هاا مے وقالع بس لی تاطاعم

 ( ميظعلا كلملا وه الا هلال هناحبس اعیمجرم الاو قلخلا هللور

 نم اے سی ناروا ء ںیہ وہم گترود تہب نایمرد ےک نان ز ل ناو :تالاع ےک عنایخ رم یب ںویک ھچ ےک دارفم

 دید ےن ںوہنروا ںیم یو ےک سانس یم نشاوم ہا کیلی ری ںاہو+ےس لٹ رومن ایمرد ےک فیسرکروا: ےہ ہار لسی ی رم

 لقروا نولجاےس تہب ےک ںیوگوا نا فرط یک نه یی کا اہ رق کے کک قدنبدح کل وتالورپ ںورانکں وفدےک

 ۔ںیہدوج ےس ترثشک



 سوکر وا ل اق فک برو اتیا زا ے۷ خشرلچ ....نوراخ نار اج
 او نایمرد دی زاد ولی داو ےت ام اپ روا ںی آپ اب کج يا دا تا ےک ناروا طاطووب

 _ںیہ موہ ش ےس مان ےک یا 3ام تس ساز یار واتس

 شا رغ چ جو تاپ ہک رشیک ولو تووہ ےہ بہ کتا گوا یل تکو ناش شرور زایمان نا
 روارز وب تسولک بمب روا ےس تاس ےک نا لاش نا سا ناوم لا نان وت یو گاب یکت صولع یم تا ےک انک س
 . ہلیقوتاسےک ںویٹتسد کن ذوب لپ هه ج ںیم کج گولے او ےن رک دس تہب ےس لمس نال اوہ ہد اکنی دعو
 یک اطو یب ےس ناو ےنپا کولوج ےس سی لو را نیک یر اتقا تم اتا ںیم ںولیڈ ےک یت ناروا ی رکی رتب دص ںیم ںی ی رخت ےک دان
 ےک واں ناک کز

 روا ال روا۔ یکی زارنا رت میش یں وقال و را ےک سا ےن ںیوکول نان ؟ںیم برخم نی مو بج مآب رخم یکن یر مون
 ناسا تاک و تر ست روس السا ورود کر ا ںیہ ارش ترو ص بوق کیا او ںی تافاضم ےک ہرومعم
 جاب یک زی صا اح تب اسوج کا تا ےک ات روا رم ارد سیمدعب نار ےھت ےگ کہ اک اےس عافد ےک ناطوا لپ ےک
 ميز سبد الا ت ا ےک ار اروا بارم. سمت گچ زا ترازو سوق رکت یا هاب
 یک لک لومناشلا

 ولا تیصخٹک یا سیم تایصنحتی وہ یکوب ےک نا یب تموکحرو ود ےک ریعسوا ناب کس یاروا بوق اطلس ین مارا و

 ۔انچ ےل ےک ترازوراب یکے ن ںوہناےص یک یک کیں ماا

 وہا ناطلس یب ےک دعسولا ناطلع۔ اپ تا شب چن ایک رقم زد ترازو یک ولا ےس ۓ اواي زولا ےن دعسولا اطلس
 ےس یا بج ید رر رش ل اھ کری ر باوکم اربا نمد نک اوبا رب تقریبا ےس کک

 ےس ا رم رھا ںی کرا بے ہت ےس ترازوی اع ےک تارک دوا یت یوم تافو کاپ ںیتکروا نایک تیرا شی سے
 تا یک ی ا یو کے ایا ےا ےن ناتخوبا اطلس ےک ا ایدرکل ورنہ سے ترازو

 ۱ کوے

 اکیا یز کید تیم تیکت راند ےس ےک ےس ازداپ وکی ایس ےس یا رعب ےک یارک .: ترازو تیم ام

 ایت تف ہدیہ روا یدو ری ےک انا نب جن ترازو یپ ام اھتروبمش ےس مان ےک یئباوج )ےس ریہ ار کرب ےک کا اتریش ها 1

 را ام ال تارا ار زط ی اروا ی ی ردت ایم کراس و هک هرم کف اراد ےک نا شی ھ ےیل ود بج
 ماند ناشر پاد فرط کت رازو

 ل لٹ

 لاوحاش واز اغآ اکن اءتالاعےک ت رهروان تو لیبل ںیم لاق ےک انز

 لوک [زرواص لس اورارجتروات وتی ڑی ہہ روا سیم ےس ںیم ںیہ ےک e شین ووج ںیہ ےس نگ نو ےک ان ز نرود

 ۔ںیہ کلا کن ا نناو ےک نا یم

 با کر نفی بم رخ اے یش لادنم نٹلوم یک ناروا۔یہہ ےپ تنوکح کک برخ تیز کا کی دجو....:نکدجد



 ںی وکر وا لاق فات ےک بر ی ات زا ےے لج ....نورلف ن باًّراج

 ۔ے ے الم ےک ہٹ شفادروارط ام بخاج قرروا اول ںی ومر س

 لک مرو ےک دناولروا ےک نااھت ناتع ان اکس نج اتر یم کنار کیا ےس ںیم نا سیم تالخرود ےک یف زیار نب یت اترا

 یت نیک ح رط اود۔اھتایلرکح این تادا ےس س جیتی روگ کیا ب بس اکں وچ نب رکے روشی تاپ کمد یر کج
 یئاع چپ ہطاول ےن اروااوہ بن ی ہہو وت یکی کوا ن اتع لاتو ی رایی ےن شاروادعط کت یر روایات یاس ناو ک
 اپ ءگراج ہلسلساکں گنا کتے رکی یاں ر طی ا: کدر گ

 ییا یکے ںیم ںوگنج ین اروا۔ ترش رم آهن رم ار نگر :ےلغ اکر طاول
 لا ها اب لو انپ و رپ رکل یت بناج درسا ایکو ت و اتم ےک یوم ساکن ند جد یہ کج
 بج ںیہ ےک نین یت ےےک ام ات لش ناپ ذکر ب ۔ اھ درد اک اسم ات نیر مع کس اوج قوت سانگ ما چ اک لا یم نام زس ا ےھت
 روا روت رک اب تار اید رک رش لاتو لے ںوہنا یکم اروا یکی زاب کوھ ےس نا ےن سات یف دان یک ےن ہطاوا
 ۔ے لز ہہی ردا ےگ چ لک کارد لک

 بنا تره را بن بم لپ نان رب وند روا نی نکس ت س ی ناوم ےک یادت ترور
 ۶ ول نو روارم اپ

 یکن ا: ےھت ےس ںیم لا ےلاددادعت دبی ںیہ یئاب ےک نگتدجد ےس یم ںوٹیب ےک شیو ہیءےہ تاج اہکت رک ا لکج آ...:ت راو
 ھا سک راھعا بحاصدی سس نام یابی ارگ تست یم لارج نج یگ ابن ع تیا یکن ارواءقرفت نشاوم
 ےک یا ر طی اروا 7 منا لو قيمت عن دما تس راک« اب نت لو

 رے ناف اف ےس نیکی ت ی لیک جا ے بو یک ویب ےک لاردادام ںی تموکح یک ہت عزواس یکی کز ہا تعروا نیکلپ وس یب دعب ۱
 -اھت ید آ ا اکن ا بناج یک یداب مہا راکر ےس ےناج کاپ ےب یا لاہوری تی کر اج کنج ھتاسیکی پلا نیا کدام بچ دا ے راو

 لب عبد رک قمر یمااکں وقادع ےک درکدرا ےک سارواریطوکو ادا وتن ارور اوم کی رس نیس لا دیار
 لداثپ ںی ںو ڑاہپ با یک اہ والب رواہ یے تافاضم ناکہ رح! ےک نفذ ےک نا ےک وج بلاتر وا۔ایل رک رپ تافاضمرک آن ںولر لا
 3 ۱ ےک وہم را

 ولا ںیہ سی اکل ہڑاھپ داب آنا ےن توک ول ۓئ وہ باغ رپ تافاطم ےک بارلا ہرواز بچ ......: :ہطاعم تا س ےک ہروازاک یت مول

 2 E لبیک ںیہ ےس وہ ےن ںی ںی روک / لہ دیدے درگاہ

 او نازی یاو اکے یا گود برد لپ کس نوا کت رج لب سلم لا کا نت نم نکس وز گل
 آر کس لس پ لپ لور روال اقوا توو کک ےس دک تدا اےک ی زم کے ےک ن ای رشک

 ول ساو

 یب ۶ک بلطم اک س لاک لب اقا سرتاسر ست :ہرہاشم اک وول
 اچ ںول شنا

 بیس ام نت ہا بیو نم ز یک ا کک ئاہی ےک ںوہ یت وہ ےج ار اک لا روا۔اگوہ یداپ مانکن است"
 اگ ںی شہ مچ

 لا ترم وو یکن یم یفب سیم سزا: ںیم سننا ھی ددقام زہد دعب ےک ےن وہ روش ےک تارککن ا ےن ںوہناہکا کے ن ںوگولر تم



 سشتوکروا لنت فک بر هد ته زا ۸

 تم ناطیش نت ےل ے ہما ےک لات کک لوا ےس ا گرا اھتاب ۶ ر
 کس سا تا ای سن اب تقی نت 71

 *ملعا یلاعت و هناحیس هللاو” و

 ص
 ںوہش وفرط کن استور فا ےک ار کروا الکراد یب ےس ن نوط ےک تانز

 لاوحا رکے ناروا تالا
 ب ی نیا اروا د رتب یک ت ملال سرد را ےس شیدالوا یک اناج ی ۳ اک ان ز اگر اوون

 رنج یر کیا ےن یفوہ ناروا ںی ارے ںیم سیم ور روش وا

 9 )تا لورم تردد یاران لو نه دارد مکس ینا
 ۔ایگرکرایقفا تروصص کش کیا قال روا وادب یداپآیکں وگول نا را عر طس ا ۓیو رک

 ایران ےک ےک چٹ ےس یراق یر اگلا ذولا یاب ےس تعا یی یو وارفم کادنز یت .....::یگر اکنلاری زولاروا کا رنز یپ
 فر لر کبد ےنپاوکں واٹ ناروا اھتاتبراتاجات آل اپ ےک لقب را لار زاید پور کک لا کی قو ںاہی ۔اھت
 تاومراپ آب الت لک رحب ایگرگرٹس فرط یک قلع ناووراکیخ ارواب اتتد توگو

 ۔یل ےل ہانپ ںاہو ےن ںوراوص یل زھتا ےک نا زار کردن نایک رک لک باغ م ناں ت افاق مے ںویلالپ بج روا

 زج ۰ماہ راتو وخ کت یر فا سقت یا نب رز زولاریما بج :یراتفدوخ فلان 1 وبا ما

 روارچس تو لا تصور ےتالع یا ےن لا ور ای شوش یکے ن رک یوکے تاااع سئاروا آن اڑب ےا ہقالعاک

 ین اتکا درهم ارگ از رب یا

 شج سارب ںاہتج ےس اتگاہ فرط کن اڈساب وج ے ہزاورواکےنوہ لا او سیٹرفم یلاتسایر ےس باہ بارش لب ےن ا

 لر یک سه ی ی ےترکمم یت  تاسیکن ام اس ےنپارج اتےےلاوین وہ لئاو

 تا ہوتو یت اس ےک لو یب تمولقی کس ا الت دود لا رازی کن هو روا ےس فورم ےس مم ؟س ناطاس امن اناا

 تدارک یار ہو ںیم ےس نک و ید ی ل یخاکن ا

 رق باہ لیتے سا قلا تل دیک یب نامیلس نب یوم نب روا لی رود سا نام نیت روم نیو

 ۱ ۔ے یہ برق زھش ترکوج ےس یئاھکل با رخت یا ار ذرواے اج یی یھ یس کل ضارم

 نا سا ایج ےک یس

 7 مر. شلم
 وا پٹ ین دع یک سا ے ج ےس شما ےک یک روس مارک ا یئاڈوسرو اف افراد ا دے نم

 ل ںی تن ای مرد ےک ریما ےس بار لاروا ےک سار ما کیا ےس ںیم لوفار گے ک اروا ںیہ ےدنش اب

2 
 الم اک رے روا

20-27 
 افتر

 رش ما یا اےک اےک ت گے شر ات رر ڈک ومات وش ٠ ےئا ےک ناتا اعام ںی رم
 یا کیا یھب ےن اروا ی دال یکے رز ںورفاسروا ےس انا لہ جم داب آی رش لا تب ےن ساء یک لس رب +

 او



 یو کروا لاق ف کک برک ویزا 24 ٠

 ا لی راوس یک ں وگول نا ںیہ جوتا اپ راہ رش اسم

 ۔ںیہ روش ےس مان ےک نی زا ا 2

 ۰ , رم

 نا نب نار کپ رنو تس ناموس لا جایز

 ماجنادزاغآ ت الام
iلب نا« ناو لووانالت یار سس تم قفس یا 7 ےس دالوا یک اناج نب تب دلا نج سوی وقت ساز  

 توا ر ےس ترکرفسوج ںی ےس ںی ں وہ رع ر اراپ ےس

 ۔ںی تر ںیش ںواھپ ےک ںی ارس کس مو اج ےس یک اکے یب ن ییا ےس ںی ن ولجا اکر دکب ا

 روا لوک توک شب لاتے تہب ےک سج ہے نب عد تب کیا ول ےک نا ریو نا درو

 _ےتوہ ںیہ بو فرش 9 نرو لقب ملاک ۶ی جت ا ہی روا نوا رو

 ۔ے ے ریڈ ناری شان سا فود »هل تس یادت الا رم 00 نار وا یکن یب رر ویں ئاز ا

 نواب رواں ولا ری ناروا ۔اھت ایکن ولم فرط یک لتا ےس ںوریش یئار خس ناوکن ا ےن ںوہنا بج کک نب تقو ا ےس نا ےن ردشارون

 ۔ےہ روپمش تہ مان ےک نا تفو اوج ے فرط یکڑاہپ سادو وف ےھت ےگ آب انب ناں

 وا ںورادرساک مد یھب تقو ضس اے باو ےہ توگو یک ریونا لا ع از نون

 ت نا ںی اروا یاد ےس ناں اھ ےنپا ےن رم ین روصت عب ےک یا روا اھت ایلر کل ئاش شی جریان نیا

 ار کک

 برکا رنا ےن ںوہلا اےک وہ ہی الغ ےک دوی دعب ےک یار نیا ڈر ب بج کل و رب فال ست

 رز نت کدر کو راروا یٹمز فوت کت سو نوروز کت الف ںیم کج لوط ن ایمر و ےک نا نر ساس ات جو
 ۔ شرم س ںی آ

 ه.ش رنو پل لاو لب

1 
 ردر ومن نیا سیم ۔اھت اتوہب کک ت ایت یزب لروصت اش اکسل قیر روآلاوج لات سیم ںوناوج ےک نا.....:یکر دلا وت

 زا اروو ےک گنج ےن ناو وہ فنر تقو سن اھت کرم مم اح اکت افاضم زاروا

 انس یا وہ ےترھگ وک اند کویت یر ہا یم عر مسا کک ت لاھ ا امالا

 ۔ایکراتفا بقلاکپ اب ےنپا ےن یب ےک

 ارداق ردت ےس ا ےک ہار شش 7 رت رت یک

 80 تصور

 نت تسوو لا بسوو ےھت تر سیب قارفا ےک ناوج ایاھڑب ھت اک ود فرط یک ں وم اشو کربن اے دعب ےک سا



 ںی وکر وا لا ت فلک برک ی اتے زا ۸۰ م رل... نورلف نارا

 ےک ےنوہ آرش ماشا "روا ید توشوکں وکو ات نان ےک ےتالع ےنپا وا ای الب فرط یکل نھ کیا یم رح ھوا ےک ا ےک
 ےہ درگد نب ےززاددد ےن رخ ے ےک ےک نا ےگ ےچ ردنامام کولوج اک اج داد راي عئ ون یا یی رح آ ایج . وصل

 تیا خم روا ایگ تے م کن احا تش ساون: اروا هو کالبد کتاب درب سی گوا (رون

 ۱ EV اش ت افاسقم نی اوکں ون اح رطساروا۔ ایلن ںیمہضتوکں وے ن ناکیدش کالپ نا ےن ںوہنج اد غیوکں ویمد آے

 [00 7 7 کناری بسر وا + تافو کا ون دعب ےک سا :تافو لا بو ن یادانمولا

 الچ کپ سادات کرادی یبا ےس ا ےن رعت یوم یے ےس تبوک ۵و د کک ت ل اہ اہ اترا

 ایه اک مو کک ع ویب ر طس اروا اوہ لاقت کا س راک اگ

 ص
 تالا ل ازرب ننک مدى

 ماجتاو زا آہ عم لاحاکت افاضم ےک ساروااتومرکل ناروا
 ںوقاعےک ہقیرفا لازرب یتیم ۔ںیہ لاعب ےک نا تفوطی نہرو لاو نبرد روا لب حس لو الدین نواز می

 ووروا۔ اھت لئاح یخ یک رترپ رپ ںوقالع نا ںی روا: ےھج نطوم ےک نا ںیم تافاضم ےک ہملیسمدر گورا ےس اروا الاس ل ےھت چتر ںیم

 یار زن بھیک غالطا ےس اروااگاھپ دعب ےک ےن ےک رومن لی ارپ زول! چ روا ے چکر نے ڈر ہر اکے شب نوکیا

 ۔ ایگالچ ںاہورواایلرکورارا کے ہا لی تاللامس ےن سار مکے اھڑیڈ لی تاعکاک

 بار لی اروا ت اطا یک یش ل ازرب یک دعب ےک سا ۔ایگلچ تانکر کک اب ےس ںاپو و وت ایک ت ےسا ےس ںوج ول یکر وصب چ

 بک نکس کاک لابی تب قد یو رقم یر

 کلب روا ےھت ےس ںیم ںوکولرتمےک فش زرہ یب ہى وت ایکدنلب تواذہ معےن دعم نیرفف ماس وپبج :تواطب رحم نیر

 -یدےد تمزاطوکن ا ےن او ےک لج سننا کرک رسا ناخن ساز رها

 ےک خفی اوکں وکول نا ےن لات بس وب تسباو تس توقز لوک ما کربن اپ رودان زلال ست فنون

 اق اناا ا یں کرا دلا روا ےس بلا لا زرہ یب ناروا ے دہر ی م ایت ںیم سلنا بس بسیار اش وتو

 فوٹوکں ا ناک ایکو دادا اکی رات دون ںیم ےل اھت ےک ماشہ د ےس ا بج ےس ماع یبا ن لرو :یراتځووخ کر ماع یان ء1 روصنم

 ما تب وب رگدروا لازم یب ےن ساون ےج وہ ف ذالغ ےک سا ج اک یم وقت ہر رکا

 دا طول نکا تپ ارا الا ڈان تکرار بقت یاہو وکو ایکن اے یار اکر ٦ و وبا هات
 ے7

 فرش یک ناروا ےن رکو ایا ےھت ےن ناو نا 1 یارو



 سوکر اق فات بے تی اھ زا ها ج نورظن را

 اتباع

 4ب َی 0 ٔ ٹب 7 ا ضامن سطر قاکدومتیقب
 نلا ےن دابح نیا یشضاقم قت اھتدوجوم یلازرب نکا ںی ٹا پک توم تروا اھتد وج وم یکم زیا نب بت انکل ا رپ اه ۔ایکہ دارااک ناچ ہلیشا ےن

 ری رومی فخ ےس باج اک ی ی نام تابیا ےن ںؤود نا ایک وش یخ کے ڈو و رو تعاطا کر کات ےس نود
 ام ناتو ترم فی ناروا ۔ایگ لپ فرط یکن یر تلک رک انا ےس ںی داد لیں دفود نا عاق ایک نوک

 یر ی : نایمرد ےک ریما وار ذات نا ا کاٹ اس ا روا ایکو توا یا زب نکا ب ئاگر حب ےک یار. :تافو کش اربع
 نہ دقئادب جے لا حر ط از و. یکتا امت سراب ده یکددب فالخےک نا ںیم کچ یکلیشا سہ ےن دون

 _ وہ سارک لپ نیرڈادہ ۴ں یم جین ورد روا درب کا فا سا

 ۓرکناصاپ ا 1ےن ا شد حا دے د ںی تے نا لب اربکی د ئور ت ےک ضا نی شلادب عن رالاسپپ ےک روف

 ورک اڑ

 ے ہما نہ لم اروا ۔ وہ کج نایمرد ےک رسما روا نان تم مر. گچ نایمرد ےک رحم لروا نشانی رم
 ٠ باکس اب ریه لاستیک اپ ناهار ےک مون ترا در مجرب سا کتا ند کیا ناس ےک عفو دایپ روا ںوراوس
 ایگ ورک وا ارب روا ادرک ترب دصتعما ےن ناروا ین یز رط رده کیو کد کد گناباد لپ سا

 سما ےل ےک ےن رک ورد رم کس وقت جک سبز سارا یل اینسروڈ کا کت سی گر ےک سار
 ہد تم ایگات آب لاخ رپ سانا تہ آ تہ آ دصتملارواءایکرایتخا بق
 حر رداارکل اش ںی تاضورقم تا ےسا ےن دتم روا ۔ایگوہرادربتپ ےس حور قم ناک یا ڈے زحل ںی ہا رھی روا وہ باط
 ایکو ت تالا لہ آہ آی لیتا ناجا ےس اداوم تانک ت مو ی لاذ نب ےس سنا

 “هناحبس دحاولا هلل ءاقبلاو”

 لف
 تالام ےک یوی قب روا وتا یب ںیم یلواہقبط

 ماج اوزان اکا ی صا تنطاسو تموکوج سینا سیمی وا برخموا

 نارا کوب ںیم ولع قات ےک بت ںونوو نا ںی ںیہ ےس ا لواذطروا هال لاک ریز یآ لود

 یک نا تاب ہہ ےہ یئاھب کی ش لام اک وفود نا نوع روا ںیہ اب نورد نرو ولی کہ نم تاپ یا بانا ےک ںوایق وڈیو
 ۔ے تہانے ںولاویٹرکن ایم بن ۱

 تم نوع دوز نود« سقز لوکی نبود رکی کن اروا ۔ ںی ے اینک ےس بسن ی اوا ا نم موم سیب ےنامز ا

 تم تارمزوا یا یراو زاید یب ےس سی نل سیٹ سم اروا برخ اوم بسی ردا ںیہ ےناد تکشو نئاش یگ روا ےس او ناولو دز تہب

 نوش ار راد راول بار ریس: ت ایج ےب ے راک( رخ ےس لا نوین« 2و لب بیش بش بیس لار وا باہ قرش



 لیتر لات فال ب وی هیم توی ۵ هزآ ۸۲ مچ بس
| 

 نقل یت رواو وارفملیم تقاطروا تشکر

 ترک یم مروا م

 تمولحیک تام دیقبء ئی نہ جم مو و ر
 نر ی اروا یف رکی واش ےہ نک کیا یک نروخاب هرات نرو روم

 ےک ووو ا تعرض... تن 7

 رم ما ےک وما و سر ایا
 ماچ 7

 نیشارمرپ ناست
 وری روضه ی اوت

 کی اره لا
 ۱ 9 سی لا ےن ںولیتں ونود نا۔اوہ بای روا کج سرا دعب ےک ےن وہ درتم لئاع
 ر 1 ود اکو سیال الف روصتو او یب ےہ لش ںوج نیک ابتص ےن لئارواءاوہ کا اضغ
 ا ورکس ےک ےن رکارڈنھوکگ یکم اتا سا ےسا ےس نک کا کوی یک ا ایدرکل ےن وہ ےترکبق اھتاکل اروایگد تسلئتسد
 اوہ ا با من ہا ںی سٹی لو 07

 ے زرا کدے د ےسا یا روح رب نر ابا کس لنت روت. :یناری کیک زاروا لاننا کر وص

 چپ کن نایمرد ےک ولی یت روا اہ دیک روا ےک و مرد تقام گو یارک اد ےس ر ل عروس سا بر کراس ین کای
 انس کیو یاروا یں وج ےک یا توکی اروا ایک راہ روکا ںی گنی سا

 شا ا نک یکددم یکن ا ےن ناغسدد یخ ےس لش یوا ہوارفمروا ےن روایت اٹ ان ز.....:داریا یی نفع ز

 ۔یھترم نام یکن ا یھیور یخ! تراما کں وو نلاسکی تے بولے ںولیڑ ل وفود نایماتانز

 رو پا سیم یتا یک روا گیا ےب اسوا برخم مم تیعم یکی نب :ہلمت وا برم کن سوم کد
 ۲ ۲ ۳و

 ےن ںیوج وف یکن ار یکد شش ج وف یک نب مدام نا لا ن رتاو ا ےن کو مادہ ء ےھت ل چ گریز نب ف سوپر واوا
 لنا ےن سنا ات لس دا ریا اپ ےک فسوب نب ینہ نی نفس تیدایرف ی نااہل اقبل ونک ےس الم ماداب کردا ۷یو یھب

 ےس لیہ نب دا لیتر 'ناخسوونم ےس سیم وافر وا لا ڑپ یم سا سادن غوا ا_ گناهر - 771

 ےک لوت ےک نا یک ا اکی نج وارا اد ساکن رول ارگ عر ط یا ائ وہ ےل ےک وارا کک 2 وج بس ےک بس نت ا و

 زا دراتا تاصاتس تالآ لو مچ تیوب روا يک لت تسورب زرپتامد یھب ےن ںوگول نا حرط سا .....:ہلمع تسدرب زر ونامد یب

 خب برن یقه تار سل اس عام کد کا کا دعوا ام تست

 رک وتا سارا ای اپ ےک نکا یی یک نیش. یاب کیک ب نفمش
 یت نی صو مروا س روا : ارت یاش طو ےک ےس اع ےک نا ےن ںوہنا ای رط یکن ار ےک ےک لا ود بج ۔ایآن اہل

 9 10 لب وت ںیم ںوکوا نار یگ اہ د تحعامج

 ےن یگان راک ار اک ا گو +دنب ملت تایر قوا یدرگتوافب دان زرعب ےک سا :..: توان یگرتنانز
 ہپ ںیہ دداای آں یم شکار مدیرواء ایگ د ی یبا لش برخ ںوہئاروا۔ ےگ وہ بلان ناروا یارک صا کنار ین رجوع ارج

 ناو نمک ون ات ےنپا ےن نوش انب فو روا یک زم نامت نیر بخ ںی اکثر

 و مآ رسا



 ل س نو رضا راج

 ۱ عا رحب ےک ناروا لوم تاو کی ا س ےہ ےک نو لادبع

 کل ناف یکم نوک نی ام :یئاڑلنایمرد ےک نی وو روا یواین
 ےک نیم ذو روا ۔ یک نچ ےس نا فرا ا وتب یک کنج تونر یکے نا ںیم ے الم ےک ورکر ا ارد کل ات
 ۳ ریل ناروا رکے دل ننه یکی یگ وک نا و ا ےن راع
 لک یت ڑب تلاع یکں وگول نا حرساروا۔ ےئھ آب لا درو لول لود نان قروادحاولاردب یب ےس چو کت ضلافیدا ید یکن یدحوم
 تا رو ارش کن اروا

 راگ فرط کسا یش برخ ناوم ناداں چ ےس دا رخم ہد نک لو اکں ول نھ :لرماب نہ نشا امدونہ

 رول رایت دع کت مارا نیت نام ےن ںوہناےہ ےوہ ےریگ آے جو یاب اج ںی ےب ےک ییڑاھپ

 ۔ےئ ال ت ان اب ےک ںولچیکےے تہب ےرسودروا !نوروا

 8 تاک تب ںی سا ںی تک تاذت نوک سا ےہ مٹا ورپ لئارم سٹ ب ماج یک امت اذا ھجپ ےس سم تااب دنا ....:تا
 رو می فای روا- ںیہ ےتک ایی ےج ے باہ یک رش غاب رخ آرداس ںیہ ےتاجوکق رشوج ےس بیرتےک ہد وار و لس

 لاو تی سش نایمروروا ےہ اگمار آی کل ورب تاو و ےن آف رطیکی اب مشیےک ناڈس ےس برضم یم ےنامز سا۔ےہ شالا گدا آ
 77 )ارس لوس بسج بس ٰیکدوب مان اک ا ےہ رت کیا بی ر ےک لج یا رک فست تا لا کس امخہ رر ییرجج ات ےناج ےن آہ ےہ
 ۔ےگ ےنرکرفس فرط یکن اڈوس کلم ےس ےتالعےک تیبلعع روا ۔ایدڈوھچتا انجان آے ںاہی ےن ںوگول ایگ ےن رک رت را ںاہی

 کی بقا یک هتل رای پل اف ےک لئارمایب رقت ںوقالع ےک تیل ....:تافاضهروا تاک کس نه
 یتا ےک رب م اےک ناروا زکر ر اےس یر وے تشب کاک تالق بیرو بیک نام راکت ال اس
 یکن اڈوسو لپ شی ناروا ںیہ کرو اعم ٹک” یک وگول ناروا +ںیہدادعت یکڑب وج ںیہ جر یگ یھ یب روادعاولادبم یت بارع ر فط لات
 ایکن ا ےک فس ےن سا ںیہن چ ںیہ وص ےس ہنلاریبعوج ںی راق روج یک ں وب ۶ت اقاض تکامل ےت وہ یھیج اتےلاو ےناج فرط
 تر ا ا و داس

 سشوار ا لات فک برع ویو توی زا

 ۱ 0 اے ںاہدرھپ ےترت ما ںیم نی ا تے ا رک

 ۱ ۔ےاہ رک وافر

 روک ناوت ارگ تب کیا دید لاج اپ یار واک برطعو تاب اف کی اب ناب راج ںی ںوتاام اٹیک ناروا

 ۔ے اج اج ےک کل ورھجچپ یوھٹکے اتاجوہاربگا ےیل ی لاددکں اونکہوراکرخ ١ب 57 اچ ےک لارواےہ اناج

 ےک سا ۔ےس یا و مز نیز یک یوکے سہو یک "ںیم ےتاگل ںیہ ضےس لویڑاپلگروا لولادگ لورھچپ نارودزمرھ.. 19 اک بیج
 ۔ے یلابوتدنا شکم فا اپ سم کسب گیس با علوم کوک وا

 .ض
 مر ان آ کن ارواو رگ اک اتو بانا ےک ناروا تالا ےک نان قط ےک از
 ےک توکحی کن ا ییدنب دری کم اتا نا یہ یم لوھقاپ ےک نیلا میا ےک ناروا اہ وج کتے تان ےک توات ٰیلوا قل ےک از



 ںی رکوال ات اک برے وہ اتچ ڑ0 زا ۰۲ رج... ندرظیا رج

 هشت ار ید را کسر 2 یی نوت که ان حس ست 0

 روا ےت ےت آے ترک اج س یہ گا اج بناج ںوٰود یکں لیوا گنج ورد اےنگ وہم ذپ تماق اج ںوہ اگ مات ینا سیم فارطا ےک نیٹ ضم ود ںی

 روک سی ےھت تل بولخم ےس ناوو لت سارا بان دالدا کمر عا زووروا ےک ےک رکواوا ترع اطا ناک ں وتو

 ۓ ںیہن تی وم منت موسی ی دحوم کک کں اہیب ررر ےن را قوس نارا ےک ٣یک اوان وت وکر وا ایکو لاھ پد

 لول رنک ےک قطط ساروا ںی وہ ل ںی یر واایکر ررمص انا یم سادیتاسےک لور شاپ یا روا ایر د ےک رک نلب ندرگفرطع یکتسوکع

 هاش لی ےس اناج کہ کیسو نہ ناو یوو ہک ںی ےک تروا ےھت یھب ےک نرفب ینہ رواوارفموج ےھت ےس یتیم نب نیساو ین

 ۔ےھت جر سیر بش ہلیطص تک لھاپ ےس ںی نیو ین ناروا ےہ اکڑ وہ لیپ رکذاکب اسنا ناروا ںیہ یئاھب ےک

 نیو اھ سیم ےراپ ےک دز ذس یا ےن او ببار لب کرک ی باب صبر اینا فسا نا روا... کلا ولا

 جے هست رشد لا فاکس نا تاقوا ہرا یارک صاف نوا کس را کلا

 ۔ ےس یر نایمرد ےک شار ل جروار وط م یھ برهم تیک یکن اروا ےہ نشکی اکن اوج ےھت روس مان نرو یب

 سارا وا یاب های شش راپ ےک کن ساوکی وم ارصانلا سیما سا ےنیفاعاا لان انب کوم والم..... :یئاحلا یلان یوم

 تنم نفی نیساد یب لئاقروا ےس ایکرکذ کی وہں یم نا ےایکر کؤاکں وگول نج ےن سا ںی ان درک یا ازا ےک

 ۔ےج ےس سیم ناوک ناکا ل تود کوکے ایرنا ادیب فرم ےس ںی اومروا ترو

 لٹ ناروا ےھت ےل او تول روا تعخاس وضو اوادت نا ن روکے ل نوا ےک قط سا.....: نوک تط یا

 یت نیب ناروا سیہ یز تول بحاص سیم قبل اوج ںیم نی ہد ےک عا حر ھی اروا ںیہ دب ےک نا ںیم تو ترک ج ںیہ اول ادب: ے

 ےک ناوج ںیہ یھب ت سون اح اص منا خر یاردا ےک یب ای کا ایج ںی تمولع یک ا ےک نج ںیہ یھی ارروا یئاھپ ےک ندا
 ي 1 تيم نت ام مرسی 7 رک مولتی نا دعب ےک دالدا یک وار ںی ےس بن
 ےک ناروا ییز یکی راہ آ الا ام ترآ روا یت تہب فا س سج ےس ںی ش الا سیم برخ کس یک اوم ق تب

 هلی دما بز مدرس سا نیر م یب سیم ےنامز لاء ںیم ےترکرفس فرط یک ا اس ےک ںوناماس رہ اتے ہعو یکے وہ ولا ےک ںورازاپ

 4 اپ هر م ےک شارب وک نادات روا ےس رک وا سک یئاج دان ںیہن ںیہ ےج رکا

 ۔ںیہ شیئأیئانخآ
 ین ج ےس ںیم ےنارھگ اےک نا توک یکن اروا یکی رتب دع یک ا ےن نٹ و تا نے اک :لایخ

 ` ےہ ےس ربات ےس ںڑآاپ نا ی رگ د شی اکر لورم نانو هک تصور وا تلف ی راس ورح ما ےک راشو

 ناطا ےہ ےل وکوت داع یک ع اطاروا وب راس اب لےک ہاشدابزور ےک دیا انانراکل ودوبحمےسیج ںیہ یت د فی اوج

 اھ شی اکرز قاتل الہی رک ڑپ ےس بس شی ءازبتسا ساروا ےھت اسڈرروارز ود کین تلاع یکں وییسو ٹپ ےک ناء انڈر ہاپ ںیم سالک

 ےک نیر ها لب برش لا اپ تست لب با کبوتر با نا رو ناو ب

 شکورف یم نا ایپ ےک ی دای یب وا یکی دکن ےس ون ما قی رواہ رہ ےس ذکیہ مھ ےس تاگ

 لم سٹ ےس ایان رب دوطط ہضم تی امت ں یم ںوتسارےک یقرھلاے فی ہرھمےس مان ےکودامج وج نایمرد ےک نیز میو ا ےن ںوہنا با ںیہ

 ن 4 لس دام عن سلام لوبیا دام یم ےرا ےک هر باہ لت

 نا ها باص ترش کن اچ ہا ںیہ ےک وہ ل اش وتا ےک ناک آے س یا ق رج زوج کبد لا روا بام ۱

 _ںیہ یوم یکتا ےز اتنا تم رطیب اوایل نود روا

 ےس سا ےس ہجو یکت زرا یک



 تورو لات فلت بروید توا زا ۸۵ مر... نوری
 یدک اه دن پارل ایج جر سی لو زاده که ےت رک ہاشم اک ں وم اتر اک ادو کا تپ الم لک کن اے ںورنش اب

 کن اروا ےک وچان یر آے تہب ےس ل اک ت لاب ےہ رہن تلفی سیل ےترکں وت شحو ےس تعاطا ںیم نشاوم نا گل
 الو ےن چاک ویلاھگیک اردارہام اک وسار ےک ساوج ےہ ان خرروم ید یچچ ےک سجے یک یج تاب دا کوک اپ ےرام دعب ےک تم

 _ لود یک سودے ات اج ایکن ام انجروا ےہ ذپ مایق لت الشنج نادوروااتوہ لا ےناھٹاےساےس ںوہ ان یک کس روا

 تہوککی ہجرت صروازع لاس یہ دب مروا ناوربق ےن ںوہنواری دامح یب ڑکنپز تاک وبرعزبوبضمےکر شاع یت لال یب بج روا ....:ر ماع نب لالہ یب
 تراز کس لاک ام کس را برم ورا اپ سد کند یئوہ یوسی تردرض تہب یکس ا لیا تالا ڈ نو روک
 زور نر روا ےہ ھٹنکا ےئل ےک سا ناسملتکولط لیون ےس سیئووارفم ة تھ دہ یھچگف رط ید ان ز یم تعفادع یفاوورواای داہ ےس
 دیکر وس اپ ےنرک کج ےس ویلا قلف کروا وچ اراک ئے کاپ ےک نا نیما ووو ےس لرش تدا نک

 تاب هک ےس اٹ رود ےس سوا برضمر وا ےتاطع یت فاہقحم ےک تافاضم ےک بارقا ںیئاروا ےنرکک کہ ھاسےک نلا ےن یا
 وان اروا ےک آب لاغ رپ ثافاضم مامقء ینالپ ےک دت از ل اقروا یوم کالب ںیم کج ییا ےک وہ ےک ھتاسےک ناروا ۓاھکد ےمانراک

 ےک آں ناوم نا ےک طساو برقعہ نساوونج پہ ےک نی ةرواداولادبح یر ھ یب روا اب درگرود ےس ںوقالع یل فا قا ےک لاروا باز
 ۔ ےک کرس اکے کیش روا کٹی ولدشار لیوا بانو

 "اے لا ےگ ےہ ریئاسیمز ےک نادواےھج کرلے ک تاناض لمادا برش: ل ےس ا یکی واب یب روا وابد یب ےن نہا
 الر مقر کس ناو او

 رب فو سی اراروایروطرواےھت ےس ر اد نہر ادا فرط یر باج کی برخم نب م یب ےس سی نا... نرو نرم
 ےک دنا رب روا کیس یقرشم فنا یک سوا برخمروا ےھت ےتاجوہ بج رق ےک نابب تقفو ےک راد فرط رواد لاپ ےگ وہ رود ےس واب یک

TE2 یر  

 تا بالی فی اکتیو ست جنون ںی مر نوب ںی لک رہے نہ ردا ےک نا ےس جو یکے ن وہم
 بابک بهت یت اہ کے ل سا۔اھتاتوہ لصاح یخ شک1ے جو یکن امرف یددعروا ترثنکی کل اب نپاوکن یدای ینہ یم ںوگج ناروا
 اب ےک ناودروااھت یھجلیقا سود کیلو اسےک ناروا باص یھ روا ل ادر زینب نجوا

 : ناب تر تن زوو یا لس کروا ےس روب ےس م ےک اج س اپ رپ ہد تار نوم اکر شار یب ردا اعبر دای دشا... :رشارونب

 ےس روک لی تالاع ےک ناک یی یکددح یکی ول ون ف الغ ےک نرد صدمے ودار روا نک 0ئ" 7 کک

 روا یک کرزایقخا تعحعاطا ےن ںوہنا ونگ آب لاط رپ لات ز ےک اروا ہوا برخمن د وک. لغ اک مر عو مر طسوا بر

 رک تفسیر گو کر نب ےنںوہنذ ےگ نر دحومر یخ نحو بمج روا بیک روا و فرط نرم نا رادار
 ورک یاد حر ایا ےئل ےک یک دوا یو نبوت افا ےک امدا برخ ےس نی دعو دا ےس یہ ایی لش تالا ےک نا کا اجال
 آے اتا ےک ےس یا ےک ہر لیک ا نیب ھونہدععب ےک ےن آےک ندا یب شا رس کا ےک طسوا برخمر وافر کف رپ نا ےن ںوہنا ےھت

 کت تیرذا ےس ینا ںوسرواایکم اظننا کب راقم ےس یراخمرواایکل اوکں وقالعروا یاب یلفرپ ںوتموکج ےن ںوہنا نیٹ سج ںیم برشم سا
 اتا رک تل ےک ںوسوک یر یک ۳ وت

 . هدابع نم ءآشی نم ەیتوی هّلل كلملاو

 رکعات ز لش یاو راپود ےن ںوہنارواای لیے صح اک مو ےس ی اق ےک نیا ینب ےن داولادبکونج وا نیر مونم شیٹ... وا مون



 لتوطروالاق فک بروی وز نے ٠. خشک... نورلخ بارات

 وب شفا ساروا یل باتساکن اے نیک یب ںویتاھب ےک نا تمولعیئا ۳ یم مز
 ۔ے تر ںیم بلخ ی داد موہ زرھ یکن ادوامتا ڈوب ےن رات ل کے سیب لئاق ےک لون اووارفم ںیہ ےک یک گوارا

 ایکن لامص اپ سا 0 قے یوق نا سرا یک بت سنا اطا ےک تمور وایکیکی روڈ کی موا زق ازت

 اکک ان یکن اروا ترک رد ق یکن اہشیمہد اولارپکوتءروا۔ ایک باقم ےس نا قلت ک ج ےپا ںیم ےراپ کس تورا نوع
 ومار ست ےک ی دایز ز یکن اوج ے جو یک بیت سوپ روا یداولادبحرواایدرکرورنکوکت وو ترش یکن ا ےن نواز 7-7

 ےس اسےک پآم کا ا یجاو+ ے بو یکے نالے کل بق ات ناروا رات دون یکن ما هک بد انے نان تماشای
 ءآشب نم یتوی هلل كلملاو ۔ ںی رار ناف عن زوج کس ی کرک انا ور اچ ناروال توکار ےک
 .نیقتملل ةبقاعلا و

 زن اک اے رک ےک یا ی ام تسوگوج تر رد الات تراس ارد داربست وام با

 ۔ںیہ ترک

۳ 
 نشؤ ےک ناوکموقہدارفم یپا ےن لہ ناروا تاملاع ےک لی نم الواےس شٹیریئاٹقیل

 رک اکی ا« یورک توکو راپوووج ںی ا واک اطسوا برخوا بل لا
 تی وہ رد کت مول یکن ا یھب سارا لرف سامان ی یاب تصور فسا کس نیس لپ مچ

 پا گا تب تہب ےس سم ا ناروا۔ ےس رکو مر اوفو ل ںی اوکو ار ککے ا ونک تیر فاو نرخ ی ناوم تس ادار خلات
 ءدام تو یک اک س اتاچاہ کک ےھت ےہ ر تاینخہ وارانہ نافیسروونہ لر پچ ےس ر یم ےتالع قحاےک ساروا بل یل نل

 - تم لثه وار ملل تس لا زنا کش واچ قاب تس سایہ روا کمر: هو

 ںیم ناروا ےگ وہ راک اک ورا تا اکت موکعی کن ا بج هاش کس باروز... کت مک کور ری

 اواداک روا وہ ارم فرط کی دوا لب( ھی کرک رپ تمولعےن ںوہنج) ھا ےک ںیوراددشر نا پا نورزھ بن بدصحدبکےس

 00 اھت اشد اپاٹھچب لی ںوہاشداپ ےک نا سلب ری نور

 وری ریو داریم 2ر ب نافیسرو یک وجے ر تا ےک وواو ئاب اپ نا هوا رخ وتا ہد ںاہج ےک چ بلش ےس لار

 ناروے ناجی تب شر نام نام ام مارا ۶اے اب لاپ وردا تالش

 قم ے اہ نسب تم ماکت تسلیم کف ارد

 رانا روش سس بقا صرع ناصر ساب کالا... رضا نب یش رو روا لافولا
 ۔اھتدا شداباک ئ9 0 7 اےک خوف اماھتنایلر کر یخ اوکل وم اکی اقر روا

 دعب ےک یا بج ۔ بج وہ ایپ پل کن ام ںو ےک وو ےس ویر روا بکس ا ےل لوہے یار واش کل ای

 ےن نا اج اک ا بلش یئداو ےن ںوھل روا یئوہ ایپ تملیک ا ںیم ںولو ےک نار کود وکں وم اکی افر ےک سا ذی كا تصوکحیکن یدعوم
 ۔ےھت ےس سی لوٹیڈ ےک نا یر دوا یر فا رو مان اکے یب ےڑب ےک سا۔ یکایقخا تنوکس ےن لا ںاہچ یئد



 انعممس برخ ثم تی٣ زا ۔ ۸۷ 2 ..نورلغ نا میر

 دب کن امر لار بغ کوا ےن م یکے وہ ایپ اہ ےک لا اوما ریپ نامر ارب لک نک وخ ام .....:ناممرلادبع
 کیا ار وا یکے شار ناب یک اددحب ےک ےن وہ ادیپ ےن یا کات لایخاک ن اھت ےک ۳د تاناشنےک یرادرس شش الوا یک اروا یش یسا
 ۱ نبش < مک لازم تخد

 ۰ لودر ےک فوخ 2ت اھکید ےن ںیم وکرم ا بج ال ےب وک رخ یکم رپ ساواشداب اک ںویھکیکدہش قا ....:عآاو بیک کیا
 رئاب کٹس رکی ٹن اد انروا تع ایش بس چا نامر لاب اکو سیب یا مت تک ضد مرا اہے یا ےن ے اوشا فیت آلو
 E E ےک ےنوہ عشرکۃرک اپ ےک ی ہد وارفم لات کک تں ای ا ا اد ت اف کت کا یک ر۶ کیا
 فرات تسکین 7 رحومروا

 اروا ےک لوچ لک ےس نا ےس ےک ےک کام کردار نمف ییا ورکی مکا یب تاب ی کید ت ےک یا: راک یر اک ا
 ۔یاتر کت رادب ر طا بو کن اہ ھت ےترزگ .تسلاپ لا لب وی اب قرف اس شرف ک کج بجر اورم ےک اےک
 ۔ے اے لاو ےس وہ ےس رک یر آ کک کس ےک ارادہ موردا

 -ھت ےترکک پر تہب پ اء اظاےک نایکی شہ یب

 تا روا ۔ایگن ہ بان ری ہرجخذ ہدف یگرمخ یک نوہ ت ۳ اےک فخ سم ٹا م ںیم ےتالع پا کرادرمیکے  رکذ اکرم لی... :عقاو لیا

 تادد بسا لا انا کت قانت یی ادع ےک ےس رک بح اعم کک کت ودعرس یکن پا ےن یار ادرک رپ ےک نایاب
  تموککیکضیلغ ںیم شنارمروااہ رت اج بعراکن مادہ یت گو ت وف نلارود یارو یک لام راو ےس نادت اخوا تبا ےس یارک یت وو
 ہما مورک

 نت متال ا رن وتی بج ادب شرک لبنت یکم یا لی دنم ےس نی ںوٹیب ےک اروا ۱ وا رنم

 دک ایج ایک میک نایوک الوار دا ناج یا ویو ہردما یکے ساپ بلغ ںوقالع کس اوچو بری ساروا 1

 رخ جات کیر دع یک 1 سارا را !رتناو لیتو! غ یری فرط یں وام یر مت
 ۔ےرایآ آ حر ط یکں ور یشروا ںویتسارواےہ ہقالع یادیمداب آ

 نا ےن ورت اف ای دو نیل مم)پ ب2. ںو یش یل ار ود سار کے نا اک : سلا
 یکن صوم ہو کے س ینا کف هیت ےس لہ تم ی ورکر لزوم رکن ویداپ راي وي اباد لب ےک
 انا اولش کس ناروا نام تسوواپ اول وتسور کس نلا سیا قتسباوت_تعاطا

 یان غایب فرطگن لرد کس ارام سنا ون بارک بلان تیرا ےس نرد صوم ےس بج
 زا نو با: تمام ان نام تای توفرحش هو ی لاد کک تل ایی ر لاف فرط کو رفا ےارک1 سنو ےن صح
 یکی ما لاک کا خوکف رط یکں وربش

 نامرلادبکل دن بو یھب کرا رب نایمرد ےک نا یکرام ٹول بوخ نا دردی الچ فرط یکدتانزداملب سو توت متر
 سہ راک ھڑم ےن ناف نا اےک ےل ےس اپ ےک یا ودار مروا رو تلے ار یی یا روتا ےک سا رک ش وف ےن
 اداب تر ہک ےس ےک ورود رداد اپ بھوک لوب ےک نایک یارو ےن ارحب ےک ےس :تسلگآلا ایدرکل دنا تا

 ہت پاک فی در مشے ڑی دوخ ودوا یکل ایس ےن ںوٹیب ےک ناتو... .:لغ نوع 1
 ۳ رطح پاب ےنپا ےن ا نا ےترکح وجد ےس سابع یئاھب ےڑب ےنپا لم تالماعم ےنپا ین دارا فر اب



 شتر وا لات فک بریم توی زا ۸۸ ...e نەرلغ اترا

 ےک چہ سی بل کرم ےنارب پا دوا لپ ہیلخرب ال لول مس اروا فارط ےک یر راد لس نر
 ری ںاہوایکر کہ قرب ںوربشےک لاو کباب را و تر وا اف ماخرفس سی ںا ی 2 اتت موی ودب لوالاو

 ۱ ۱ 3 ید حک قو ام روا یر مک تو یے ںوہا

 لا ےن سا فیہ ہم وبضم طاس یکی ارب ںاہو روا یوم ر اوم توک ےک نایز نب نہار ھم یم نامسملبج .....:نلای ف نب نکا ھٹم
 ےس یی دم یب دوا نا نایت اس ےک ےس انوا ی درک ر قمر یمارپ دوطےک تامالع یکے اپ ہبلخوکن مار یئاھپ ےک ساروا ےسارپ تشطاس
 ۔ یو توک ے کر اہک یب س رفا ےس نایلرکغ ر فرط یک نف نیا رکزوپاریما ےن بس نا کش

 ےن یس ۔ایکاھٹکاوکں وبر روا ن دعو مما ےس ےک ےس انتم ےک نا ےس یا وایی یو ارف اک کز وبار ما فالخےک نئارھخم ےن ںوہنا
 نابع ےن ساڑتایکر رپ ناد ےیسا وام وت یاوکتانز ےس ار مایہ یکیاو زت اولی کیاو فرط کہ رکا وو بج رواایلرک ےک آب انے ناس
 بیا سان نوار ان وب ارس نان لا ت ایکر وم اہم ے رکود سرو رووکک ولادت روادوار خم نم نبا

 دات اهرم توت

 اک اد تاسےک یر کگو مار تا ےڑپ ےن اذن ایگ الچ ساپ ےک سا ن اس نرواایلرکوباتماک حت اسےک نار ےن اع :روریاوم

 بیس لا نایب تبلت لو کیس لاک اد یلرکش تراس سارکوہ شارا تاب کعب ےس روال تا
 شاران سایع ذی کب ج کیک ئدداابانمارب ےسارکن کہتا ہی ےن ںویمد اپ ےک اولاد کیجے اسید ترک رله لوراوسوسوروًراوس

 رب اس نت پاپ ےپا ےن یک بغ ۔ اھت اتر اوس دو وک پا ہو کیک ا آر کن ب یقادصم اک ل وقےک سائل رمھشروا ایچ اپ ےک مون یار کوہ

 لا تافل ار

 روا نانا ےن ںوھاروا ےک وٹس ہت اھ نایمرد ےک نسار منین ی لاس تموکعےن لم دنم نب جی ئاھپ ےک ارحب ےک ا .:ل رس

 سس رکن بوق شا کرصقاکذ سگ جت برف اوری رج یراق کام
 یضضر وا ید رکتواضب فالق ناسالم ان ںی رد ۔ یہ ادیپ یفشڈ لی ناوراپودروا ے آ ٹول ںہئادوکن ا کوا تکو ت ساک

 ایچ راے لودر ااد ھچک ت رع اطا

 ےک نا ید آے ڑب ےڑب ام ےک ثم دعو تیاورروا ند ملاع ےڑب کیا ایام تل اولا کے ہین ہعقاواکت واذب سا ست :رعفاو کت وان

 مکر کیا مک از ےک لوک ےک لاروار وصححا ب وقتی رخ ؤاپاوہ ۶٤ اکن ا گنرودرود رل کات ےس آے ےک ےس کلک کاپ

 تراز آے لوس کی دوجواپاوہاریپ الکل و ےک تس ای رات وخوا رپ لپ تی ت یکی اسم ےک نا ےس یبا ےس ےک اوہ رر قم

 گپ تو ںیم چوک دارخمرواداولادع یت ہلیق ےن سا اتا ںی رد اگپ ےن رک وک ےس کام توکو عب ےس لاقتاےک پاپ سا

 بت مجید زوم رکا د ےل ےک رمز لف ھور ایک ون یم سا ےل ےک ےن رکل صاح یر اووف شی ناب
 ےس ا چا تربت ی اش اق ےس ںی رقارج لو شف هزرج نفرات ضیا رو نی دحوموکی ئاھب پا ےن ہفیلخ

 رپ کیا یک راغے رمش ےن اطا اوز لیدر لک نوا اپ ےک لاتا ےک تعادج کیا یکم وی ارکک اب
 نرم ۔ ےن وہ لئ سیر شے ےس ارد کیا روا ید چت یش وف اپ ےک ناوکت ار لوح یک زا یھپی وہ فرحت یلایام نباوج ے

 نا بوق رحب ےک یاو ت اپ ےک یز باطلا نب کوہ نہا ب وق روا یک اچ ںیم لیت برع یارک ل ککے یش یم یر ا یکت رک

 -ںیہ ےگ رکن ای ےب م ت الام ےک م ایگالچ یک نار
 رپ نلاپو ےنرھج ای درک قمر یمااکن ایعوکل ن نب کیی ںاہچ اب آں یاد فرط ک3 رکا حر کن دعو وب قار یما دا ےک ا



 سوکر وا ات فلک برو زا ۸٩ تر ل...نورظن رج

 ۱ دلت و یخ

 نام بی ےک دبات روا تباخ ںوئاھب ےتا لاس ںی ورد کس تا لپ لثه تم نگر :تافد یکل نم نرم

 یکم یت یہ نمو الواوا موا ےک رک کع شکم اهن س تاتو لو یکی یک کشت شرور

 007 ایکس لبد تم کیر کاب اےس کر ن ہر ھا یگ شپ نا ےن اک آپ وار کذاکس ١٘ )لنایز نب نسارمھخ
 یکن ا حرط یا یکد یئدادیا ےن رکل ٥صا تما رک کو ETE سا ورکر ر یریم لوصت- تا مو

 لو یر سراب کس ہدارفمیشئاوخ

 اد ض سوسک اهر پ لیلا نسل لس اب مئاح کس نوکر یکایک قافتا ےن دہاع روا تہباخ لی نمدالواار چپ
 _ایگھہ تدف رش تلے ھکےک کت اس نت

 کدہ کروا کوا ات ذاکر ار دم نب ترا با :ل٘ر نم تا
 رک ب ےک تافو پالت هاله اب دل اکسس انار لاو سه ےک ساون الرواس ےک راک ے

 ۔ایل ےن سب او

 بنات تو سلام نا یب ےک سا بج دعب ےک ےنوہ تو نا | مث. :تافواکن ا 1 رم

 ںورنشاپ ےک ما تام ادیب دب مر طی االاپ بلف ب نا ےک رک تاشو هک ناو ذکر فرط یو وارفمروا نج

 ارگ نهاد

 اہ رات توکل شیھب ناع ےگ وہ شب اقرپ ساودرداایدرکےناوج ےک ناٹخوکس قایلرک یہ توام ےن لہر نم نہ تاغ فرط ا

 _ ےک لج لٹ ںوڑاہپ کیلی تاید لاکنر ہا وکن لا ے وہ ےترکضق ںوقالع ےک سا دوا ید رکی ئاحڑ پانا ید کک

 ہکای کوہ نقل ےسا بایلر کور صضامماکل اےک رکی اھ رپ لم دم نب تباخ نره... ار فک ٣ دنمع نب تباغرواہ لم اکن اع
 یک هذس لا اب کرایرف تین ساب کس نیر هاش بوق نب تسول شی ایگ اچ برغر دن یار زب ڈا اکچ وہ واری ا

 ۔ الا نیا ناوج کیا اےک را سا انا یس دایکماق ںیم راف ےن یا اگے رکددم یک ا ںی ےل بام ےک نشو کا ایک دعوروا کت

 ۔یئوہ قو د ناپمرد ےک بحش

 نلاطلح ۔ایدرکسل سارا برو آلت تکه و اھت لوغشم ںیم بارز بش ناتو« لو سیب مس کا ت زا یو زور کیا

 ایک ا ےک ےنپاوکت سولی کو اف“ ےن دوشرواایکب خر یمااک وین اوک شی ےنپا ےن لپ دنم نک تبارک ایدرک واب عش الا با ےن

 یب بج رک ٰتافذ کپ ا ےپارواہ رر یمااکودارخمر وتی ایآں یاد فرط یکم وی پا تباغ پاب اکی ئا بج ... :تافو یک جشروا تہاخ

 ہی ا ادرک لے اے تیم اہ کورش ی ند ےس فیفا نور وام ساز رقم ا کاب ارعا ےک ااو توف

 ی سنا نیاز ےلج ساپ ےک نارھشی نب نا قت ایکراکپ !ے ےنان مانور سار ان ےن موقیکن ا

 یھب روا کین اوہ یس رد فلار ام یک یزم یھ واتر الاس اک عوف ںیم قر فلا تباخ نر مس یئاھب دوا کیک فی... تم نرم

 نب ب وقال ںیم دالا یک ملادب عش یر ود کا ےس وہ تھک بسی وا ما تموم سلنا یک رطیا ین ساپ ےک نا یھب نک لادبع

E a RE 

 لیمل ا ئے ناس رھپ ا تے سے ی



 ) 4 2 لج تک

 اے اے سا سیاق یھ نج دشا اتا ا ںیم نجی یکتا
 روا رم وس انا یو نا هر ته زر سم ی ی و

 : ۔ایلرک  وکدوزام دوا سن ہن ایل ھ238 ےن سا ںہاجییرکج ف ییا دتا ےک لا

 دوای ز ےس جو یکدنشر روا بسنانپاوکپ آےنپا ہدرواایکل نر قممکاحرپ موتی کل ا ےسا ےن کار کاوہ کد اک تاب سئاوکدشار ۔:وگداکت اب کیا
 ا ےک نا ےس یہ لج رکات راد زار ساروا یک اے ل تور ور پب اردا کا چ اي اس ناف یا دت
 ۱ 7 جرم تب موکه دارغا نایک

 یتا واک نا ےک نر عنو نہر روا یو رک واخب ف اق ےک اطلس ےہ ںوہ وت یک لزاس حس تو زاب لا لاروا :شزاس کدو زا لا
 روا ین الا یلا نب یل نج نے ک نج اتا ےن ام ارکان راک را ورک سارا نقش سر سام
 وار مروا کک ےس رے رس لار شیپ لوا اک EIN قرار وار ضرب لی نی وا

 یر چین وز نس لوک یماوکل دن مورک کپ

 نشا انا سا وواوومروا ی"یے ںیم ںیہ ےک تہب اغ نہ یک اک ےن ا ےن یارو اھتاوہایکل وڑنکاک ا ےن دشار....:ہزحصاھمتسدرپ ز کیا
 تق شا ےن ںی ج ر هرصااکلا نولاشردا رم نواب لری اچ ساپ ےک نا ےل ےک یئارکگیریعسوب یب دوخروا ایک رت رم

 ےن کود ےس ا ےن فین بار کر قزکس یا ےن ا قا دت فرط یکن اطا ےک ہیک ااو اع ےنپا ےن نب یگنرواروااید لاڈ
 ایدرگف اعمےا ےن یا ای درک یاو فرط کن اطلس ے اے سینا اپ ےک نا ےس وہ ےس اکا میس الم ھے اوو کرک

 ایده ر ورت زے اروا

 ےس ا ند ییا ار ےک ہرا کمد اک ا ےن یاری مرکب 1 اروا وتاب ون دشار ںیم ہعلفےک دیعسوپ یب ےس ا ےن اس 1

 روا ید تسلققں یہا ےن سا سیل لوک ترک اح ت ےب اوو رواایداورک خبری ھلا تا ےک ںوج وف

 اوت لو هو کاپ یک کرسی وا ےس تہ ےک نیر موج گل

 وج ےک م وق یکن اروا اب کس سامی E at اطا اکناطلس بج روا :وروا یل

 نب یک ولا یئاھب ےک شادی کردن ارب یک نج ےس نارواایدزکل گیا ےس ںوریت 10ص نا گر
 سیر ل اج ےک چت ت ےک واوا ےک م ولی پاوا تماتنب تی ارشار روا لر کن وار غالب نیاز ات له سیم وب وقت
 فام اپ ےس ن ایمر ےک نا یک تلر ےس بوق نت فسا فرشاد کس اس نا بول ات اچ
 دتسدال و رپ دری گدنزووروااید یخ م اوکن اد نام روا لیٹ ےنپاھتاس ےک سئا ےن تیاغ نب تیدمروا سیئکں لو ے ںی

 ۲ تسوف لند اکتم پل استر هه« سوق فسا چو. تر
 | امن لا نب ھو کپ یا رش طر شی ا نایسرد ےک نلاثخ نج نای زوہاداولادب کیہ نااطاحسروا

 ۔اھتیکضق ےن ںوہملارپ

 یک کیم پا ےن دشاررونابد وچ ئل ےک ںورروگےک نایز یت وکل والع ناروا ای اس ےک لورا وا پا ا ےن ںی
 ی قوا یعروا ےگ وہ رادرب تسد ےس ںوقالع نا ئل ےک علا زولاء نیر موج بج ۔ایلرکور رص یک اےک رکا ہنایفردد یک شپ ار یی او
 سم افو نیز یر يک اب رشد مک نیسی د شارون آسیب ےک سا

 حب ےک یارو یوم توف کیر فات ںی یارک قر طسوا ب رم ےن سئارواانب نب من اثع نب یوم ام اک اروا :نانع نب یو ھو



 ںی وکر وا لاق یکے بر و توی زا - Q۹ : لب نورلفنا ترا

 اروم نبا لادا تب وما ناطلس اہ مکا جاسےک یک اروا ای درک راک اک الغ اروا یک ڈر س و ایلرکض قرب ہیر لاددادن ایلع ناسا
 ی و ےک نیل رد سس ہار یک نیلا نالا رک یار یا

 - لے ما اور ھا جا تیاهنس!ناطاسروا لورب کلا 1 ماک- لاروا اینم ل اش لش لوراگد رک لاو سن رشار لاپ»

 ےس ناروا شار بز دار ورام REE تسوو ےک تموولحوج ےس چاہت اکم ولیکی اروااک ا ےس اروا
 ا و سو و

 اے سا گپ ای را تک ۱ے دشاررواایکر ی
 رات ںی راو رم ےک قاس ناروا یر کز سن نا اے ور کل وتسود ےک یا ےہ اروا

 اےس ی اول رم یش + تن ںورفاہس مو روااوہ وسا ےہ ںاروادشار بجا

 ا اچ کوہ ضر ان دشارروا ادرک فان یار مق اخت ےک یا ےس سا ذا دایچہپ سیراب ود کس اطلس ےس ایل ہک شرک
nyساعت الت ڑاوزے اوج  

 سا شاید رک رقم کا وکن شر لادبع س ےک یا یک ا ےن اطلس ناگ ہہ توففولخ نم بوحقتیلروا......: :تانو کف وغ نب بوتل «بوقجب

 روک ولعب سا ےس یراق ںی ںی ایک رے اذری اک پاپ ام مارک شاد تصددےس پا ےپاےن

 _ یکے شر ناجا
 یوا ےس ا ےن یاہو اه اکسس لقب لا لب ایکہ اشا فرط یک ع ایش یکمی پروا ماقم ےنپا سیب تول ن دار

 بروس هل تورج رس کریم هدف وار مارو ید ند درگ کارو ی اس نوبنر وال زوکراد تبار
 ےھت ن یجدوجوم ین اہی دایکی وب ان سنا ادراک ار

 ںیم ناروا نم ےل سب نا ئل ےک ےنرک ا ڑپ رپ ںودصرس کل ونام لم ناز ید ناروا فینمونہ ےن سیٹ ناروا ....:ن یو نہاروا فینمونہ
 یو لر یٹرایتخا تممافا ےن تعحعامج فیرش کیا یکم وت یکن ا سوپ ےک نیب دعومدوا ےہ داپ آں اہو گترود سا لو یک د رگ یا ےس

 ۱ ۳ رو تتاط کاب ککے ان ان ںوجوف

 ر ر لہ رتو الواروا یک اافکی کا ےن مايل اپ سیو یتا دن بوق هدر. :دشار نب یم
 یاد عشر ے نا ےن ںوگولودنام یقاب ےک تموکحر واایکک واہ نے ناروا ےک نب تسود 2 7

 رای بلخ ن کوبا نافاس رم سوا برخ کک ت اہ. اک مو کن ایز ل وا لغاک ن اولا ناطلسایہوا برخم
 ل ھا روا یورک کش ھت اہم ےک ںورہش ناوکں وی رادلمی کین ید حومروا قی رفادالب رواایکر قتشوگت ان زروا ای دام وکت موا یک ن ایز ل آے سا

 هند ای یزپ تیم لارپ نور
 نم تہ ا کھ م دشا یں سینگ ںیم ناو ےک نا تالکشم کت سوار وا یدرکت واب ےن لو رارلگر ا ینازطا

 ےس تفالحا ےنپا ےن سا روایت آب ملاغ رپ لاشمرشروا کر هاي لو شک ی اروا ایل ب نا ےک رل رپ بلدالب ےن لب دن
 BT ا ا ا

 یا سا ادا نا ا رک ا ار ییا یکن یارک کے یش



 ست وتردا لا فک بروی ته زا qf م لج. نورلف نات

 تسلط کات بلوک کو شا کس داور کری هی رد يا مر يه
 تاوہاریپ شی نارسملتوج ایا فرطوو رگ اے واولار پتی روت کات لاو یابد درکراکڑا ےس طرشں ا ےن نوا اناا ةا ر کلا
 ںوچوٹ ںوفودروا اک ئل ےک ماتم ےک نا ےس ئازجلا ها ایج
 س ہوارغم نا نرخ اک اروا ایگ اراب صاف اڑا روا یئوہ تسکوکں وج وف یکن سا وبا ناطاس ںی یک وہ گج رب ماقمنوبرش شی تسےی ہادی

 _ایگالچ فرطیکی تھا برغمےس ںاہورواایگل فرو روا نادر

 رک اظزا ےک تصوککف رط یک السا ےپا سم ہوارفمی داب ےک نی ن ےک نامے نا رم روا کیا
 1 ھا ےس ںوج وف ون یکداولارپ عی نا رن نبی ندی اا تاشلا یاب کی اروا ات اک اطلس ےک نا یب ایک بانت اکے مود

 ایگ باقم

 نج اگ ESE OAR و ارد شنی مآ کلا
 کس ورود اور اروا ےس و ل اڈے ےب ڈ لا و تا ےک ں ج یب ارداپد گرم سوم ےک تعامج لا یموقکسالرشار

 بک ل اے لاپ وردا لن یم ایا لپ اد درا ومو ارییکاک اکا یکے شار ن لج i رخ را نبی

 ںی ۃرواای گو لا »شر شما تو یار ویگن لا ترک نوای و اروا .

 ےن /اھب فرط یکہقالع فارطا ےن ںوگوارگدرواابدرکل ا یا ںیہ بس ول اپ ے انا ک
 ۔ایگوہ رت اخ اک وک اےس بلو الب روا ےگ نہ راکوی روارکو ا اس وفا کن ارکل تا

 رک یو تمور ان اےک ناروا ےک باغ رپ ناز لآر وا ے آں یئاو و راپودوکن اسم نیر یر... :یٹاددرابودوکن سمت کن یم یب

 ترس ان ےس س نار لارو ا ئ وک د کن اروا یگ یب یاس اک اں تسکین انا اطلس

 ۔ یکم ات ت موک ی رود ورمات ےہ فسإل

pëےن گو اوبا ناطلس نب زاد ناطاسرو ےک رب کرسی فرناز پاک فرط کن امت کا  
 برگ پا روام قی نپادو بہ ایکس یم بق اےک مج لو ما ےک نکا رک ل آت نو ی اوکں وج ییا ےس یارواایلرک EI م

 ےک ں٢ نایب ت الام بسی کا جت يا فاکس لورم

 یاب بیک ارش ار نیک نایک طت کز هک سرکه لوک الگو

 ا 7 کن ا شی شرورپ ںیم تسوکی کن اے بو یکن تک یراددنشر ینا سم تلاح یکے نو میل ےن اٹ زم ان اکس مج

 لاک سا سیم ویک ےک ناروا ایگوہ م زور اکا ںیم جر ےک ناروا ۔ ایکو نااوج ہو کک کل اہی کت شات کلا لوح کس اردک

 روم راووت اروووتاید ہوکر لے ا ےن باوجج ےک لار ایه( و+ 2 رکت یی تم زا ب کولای زور لاسکس لوج لو اد کی« اوم

 ںوہنا اپ رکن العااکت وقخ یکم وتی ا ےن ساروا یکت اف یک ا کد ےس دداٹپ ےسا ےن ںوہ ا وای لچ ںی ڑاہپ ےک ریعسوا یں بلخوالب

 اک ی راس کک مک اس دان لو رمان دن نده و سا ےس ناطلسرو ات تاب یک ا ےس
 ہوروا ےہ ر ےتاھٹُاے ےرسود گیا سوفودرواایلرکورنصضاوم اکن ا نسل چا قیا کال نادیم ےک ڑاہپ ہہ کیا ئل ےک ےل اتم ےک یا

 اتر کن س ںی

 ناو روا ایگ یل اتم ےک ناتا ںوجوفراش هدر مبارک نواز و رود اس ناطاسمو.....یکژ ان برا

 یراق لر رو ایرج سا کس نا فس یار وا سد لاژ بعر لب ںولو ےک نا ےن یت شنا لب یورک ورش کج اے

a 



 ںی کروا لات شک بر و تی زا طس خشلج .... نور عنہا رات

 صا لتا ےک مالا دیعسویا نم نا ڑوباےک نار ھی ل آے ن ںوہنجارتُأ یم نیہا رواایرگک اب ھتاسےک تعا
 یکم وینا ےن لا ںیئایکخ ور شان فرط ینا رواج ماقم کن اب امکر فاسروآل ولو تی کت ادا رک ظا تع اطا کن ا
 تا لا انس ذوق لپ کس ناو برکت نام کیان کد تا ےک تت
 ےک یا وذا لات تک ناکام هک افت تو ہد ںاہچایلرکودارااک ناچ تفو رقت گا اچ فرط کور یهو اس یاسمن
 لا ےک سنا ےس ا ےن ناطلس ون ےن آے شاپ ےک الا نب زاغلا نج مزد ےس را درک نکا اسر یکی ا ےن ںوہنا واھ ںی یس اھتم
 ابد بی مع نا رکن یر کس دایی ایداوجشراب رد اطاس سیر کرام ید رکگکن ا و ۔ایکءراشااکے ییدرک
 ےک وہ قرفتم یم فارطا حر طط یا دوا ےئلس نجم یک وتس واک روا رکو ےک ءاراددرواایوہ تان کت مولعی کن اروا۔ایگٹ مم نانا وارمغمرواایگ
 ۔ںیہممولحم تی ئوکی کن جت ےلپ ےس تمولقل اوور کا یج
 مر نورا نب یک نور تب ھن ہر مصار ہک ن کرو نہ داپ کہ ھت ر: ناد تم تبار نی هزم....ممان بس
 رب ناز نب بوق« اه فینم نب ای ز نب وج برم نر عن بیشی ھج کا نفی برف سمی تم
 رھ رب نیل

 سض
 نام لتروا تال اح ےک اولا ہک یب ےس سے اش قط

 مایشاو زانآ عر کذاکتصولحی او ےنوہ لسصاح سیا ںیم برضمؿ ال وا
 لر + بان قوا حس الا کنن بوک ساک رک و اکداولادکے ساس ےرامہ سیب در ےک یم اف قع ےک ع جایز

 نا طی تس تسمه ارگ گریه مہ دوا۔ ےہ اپ اج کتاناج نج کیشرد نب نہاد نب کیمز بساکن اروا۔ ںی لاعب ےک شار یت روا
 یکی ج کن اتا ب رکے مات ےس لر کیی رار ل: بارع اب نرو تای نا ک
 ۔ےاتاہ لتا ے ناکا اہ ل زیرو نب کیچ رز ب شاک اه ناجا رزم

 ےہ رھا ا ل ےس اھم ےک فاح بسن ب ارو دز شرف اسمش نا اچ شید :واولار یون
 اواو یب بج یے ایم اروا اپا صف رود ططسوا برخمتاقوا ڑ تک ت بروا پر فلات ےک نا ہک ورک
 مم ےک انکم فو راورس اک ا ی ےن اہ یکادکے سات اچ اہک یکی روا ےس رک اکو روا تن < نیا لا شنای روا
 ارو ےس

 خال ست صفتبا رک کن م ںی وک د صو روا نمو ملادبع بج: : لی ناوک ناست رصومروا نور
 رطوبت قرعب ےک یا اید کھیپ نا ےن ورک به کد گی کا ًیج آیتم فرم دتا زدرلہ حا ےک ےک
 ۔ یتا ےک ناروا ی کدی اغا تع اطا

 ردو ءاولوونہ* اینم لب رج لا اس لوک ی اے س ن لب نوللو بوش تبب ےک نا :نول ےک نا

 lS اچ هتک قنات ناز ادوار مک تاون تمر موون یوا

 وو کں چ ےک کپ سم ےس راب ےک ماقا کا تاقوااسب روا ۔ ںیہ ےس لشو الدا یک روا نب م اقلاد کس انہک کنم... لاو



 کا لات فکس برهم تی ےہ زا qr 2 ۔۔نورلغ ن مارا
 ت احساس شر کا اک

 ےس لمر اوا یک تروا بس بسی نبا ےک لا خدای ےب روا بس بک قلم ادم

 بس دو تم ےس تفت اسناد رو اھ رت توری ی اک یاعلی 9 7 مایا

 کتاب سار کال ےن سا ایا يک وفر یک ںی ر واو تک سا |بج تکنو ےک ناگ نی: نی نار منی کے انک نا

Zkید راس ارادت بسم اندر دن سال لب کس شنا اش نازی  

 و ی ےک ںیوا ںیم وع بال دم نر رم تا ےس جف تکوشروا ت وقت راما

 و رو نہر یو قی اں سم اھ ییا کن ےک واھت زا ید یب نا رط
 یت کنیت ود مارواداعفتم نی یفادبت رام یکن ایمی ےک نمؤلادبخ

 تار ...واعفسنم ناری
 رسد سادات ف وا بس

 ۱ - ملع هللاو فر

 ن ویک نار ر: تع ار شیر ود ےک نئ وا پروا رب یم اھ نب نیک یخ نم نک ن ہر ہمہ ےس سیم نوطبےک مالا نیب .. :رطلوب

 یر یتا تع اطا لسو ایک ل روت تا ےک ناب نیت يا ےن شلوار زا کس نرو روان
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 کت نی دعومنگالادیع بن دہ روا سس لار مان ےہ ںوھتب ےک نج مت کے شب

 Es بن سرطان نج ناپ ز کرت ان بس طلب سی ےل داعم یہ ار نم اف

 رویش وار ت ید بسی رند رو نر لو اط هیتر لچ گل تس نوک مار : لب

 لآ ںیم ےک ےک ہلا اط نک نو دیح نب نادان تراماےس سیدنا طو ےس یف ی کا تاما کمک اقان ےک او تیت

 وار ناد

 طهارت اطا ی اروا کلاچ ی موا برخ ال سن رعد ٣بج :طلست اک ن یب دحو هر اطسوا برضمو ااپ

 نرم وہی ڑپ تو ںی یک ناو اردا د ےس دریک اج نام ینہ مم سیا مومن ںوہن و اھت ب بس اک انسا ےک نا یکجا

 رمش کندو ایدرکل نم نیز سست نور کلا یھ کرک ناموس نی ی دارا

 ازاپ ےنپا ےن سا ادا یل اف هست فسا نام اب از ےک کا ترابا یکن ارحب ےک ےس ول و ےک یا ایر اور اک اروا

 داد لک کت نک موج لک اب

 ر اپ س نیز نہ ا رار لوس روا اس ل اروا یت یک کل وه وتو ساک س انہ ٣ں وول

 ۔ یز داع چ ںیہ دپ ناروا ےن ل وچ ےک ںور ےک اے وہ: ےک ارش داس مانا ک پابےنپا ےن روا د 9

 کا ذی فرط کس تا جن اراک قسم نا تن 0

 ا امت ایل اب کس از و

 واک ج نادر ےک ایموا برخ ےس لیت نا اولاد روا اب رقم ےن فا نیا :فسول نما

 ےک طسوا برضمر وا ہی را رھپ الاڈ دنوروکف ارطا ےک ل مطا رطروا اف ےن میلان نک تر روا کرک اوج یکی یاری کج 3 اہ ی رکر ایفا

 ۶ اسم نا مو تیحکروا عن ناسلس ایت و وم ےس داب بون وکو نکا ا کرا تواب وق کیر ترانا شما نایت

me,ےک تک کت اتا لات  
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 اھ ترک افداککفارطاےک ساروا ترکی ٹپ د رب یکی ایر یاب ترور کروم اف



 شور وا لات فلک بره یهو یه زا ۹۵ لج نودا
 انا ی رو کی ات شب را تیغ ماو ل اچھا کر ق زرو ن استار سوا اب نساس نوم میت إار یس
 ۳ ی رد کد ھر روکا فی لپ ناف نا نکس شنا م اوہ
 کریو سفال تام بیک اشم ےس اور یعوبا ےن ال بم کس وب بغل وب لود ےک اروم ل ل
 اید کر یت ےک ر کرار اتم نا شاخ هک ںیم ترو کد نو یا سا

 ےہ کر ارپ ۔ اھت تاس او وک سوک ے نک یک ین تع رہ یی یں وو اہریچ ہیچ نوت یم لوط اھم ےک عااسمب نو ملادبع
 _ یت ن العنب یک اسا نک ارام کارد اد ہک شش وطن آرمان ےک ںوگوا نا جر

 یاب شاران هد تس چو یک ایدرکدد سا ےن نوت اط کاپ ے نام عاری دود لا
 سس نی نکات اک نیر ےک موتا باج یک ٢ یترشرواایکم اقوکت وذ یک ما ناروا یک عت توقےےن
 ایگ حا تع اطا کن وصام سی تے دا ۔ایدرکواز وک عن اشم ےک اولاد یہ ردا۔ایلرکرا اتر ولد یسوبادیسےم کلک ناچ ا

 ےہ ا اچ پاک اھم ےک داولادب سارا ایگل اب ےک سا ےس یٹدلج دون الچ نب اکت اج سا بج گی نی۰ا :ووارااک 6کے اع نا
 ردا ی نان کے کلیپ اشم ےک ناں لوے سای جست تذکر ترک نام کتک کی کا اي مرام
 ابا نک ود رتا ےک ناں کا اھت اچ رہ دمے ناریاکت وا

 کے رکھ پ کا لش لوروا یل رک دعواکت اقا ےس یا ےس یا کی ۔ ناپ ےس ف اربا اورہ دارت لاک
 نا نالع نیا مار باروا اپ درکن العااکت حعاطا یٹپار کر شے یدللجرواابدرگل مت سا ےنرجاج ای کک اق الم یک لا نالع نب می ربا ایا

SpE SU Raوز زا یکی اروا یکی رشک ن امحا ےک باھ ردا یک رھا یک ی ٹی دنارود یک ا ےن ںوہناوق ای  
 یداٹب ےھت ےس ردشار یت چوک وناس اواو اھت ےب ےس راد کیم

 : یر اسب ار شیب شهر سم یت انکی ر اوس تشپ یکت نفاس سا تقی رد تی... :ایدرکم اھت م اک ےن رت کیا
 رم ےناو ےن ے فرط کش موم: کا اجر رواایلر گور رصامم اک ا ےن وھی ےن رکف نج ےس ناوو وف درک واذب فال ےک یا ےن
 یک وکو و یر لج ناک ایک عرب دے سا لم ےراپ ےک تراما یک وما رواہ نشت ن ا ٹباک ادصا ےک یا ایدرکم اتم اک اک ےن
 5 درس ےک فسول نج ناثع ایگ اوربت ےس توک رکے دہ اطتما جدو ایچ ےک ےل انس تراماروایگوہ زباج ےس ےل انس ںاپرادمذ

 روا۔ایکرہاب لاک: ےس لاہد ےسا لک د ےل روا اید رک چ کا گم لا سانت نا ۳ ۱
 وو ار وہ ےس بقا ےک تزکوباددایل ان اح اکر شر کے رد توکد یکت راما ےسا دوا ایکب تو ت ات نبی نزار دا چپ ےک سارہ یک ا
 یو شب تیپ تیام روی حرف اوت تصوف یاد اھت سش دو اکن ا

 اھ ککے وہ ترک یت کاطع سیا ےن دلاہکو ج ےس چو کت سو اپ فال روم وکار وا ارگ ےنرہ یل... : رح اکر مون
 وک قے راولارپق یک ے3 وبارد یک اتا یکن اا ےن ںوھھناےت فیلعےک نا ےہ رود ےک ار کھوج شارو روا ید ر آت واب روا ےئ آر تارپ تدادع
 یا ایا عج کیش هزار وقت ات راتلپ ہسناپ سیم نج > سیو سی ن ایمرو ےک ناروا ا لرکا یک سیم ےب اتم ےک نا
 ےا ےن دیش فیلخروا یک کل وبق تعاطا یک ا ےن ںورہشرداایلر کل وق ےن وگو ایت توس نی زن نرم یئاھپ ےک ادب ےک
 ۔ایانب ثراووکں ویب سال میت ساک شا ”ایگن یی ز ئل ےک تمولقل ای روااھکایخاکر رتن یار ا

 . ءاشي نم هيت وعلل كللملا



 لیتوکرا لات فلک بروی توی هزا ۹" 27 ۔نورلظ نار ات
 حس ما ےس ® اتا

 تالاعےک کنار ماق کت سوگ بضم روا ناسا
 ےس سا ےک سادات ناو نایک و کے نرغب کدی دص یکی اے لکا ات زد دوا ف ا اراد اکا سوا ب رقم ن است
 ملل سا تام هی

 يا ی آل یوم تر رو انعخ ترسم کاپ آر فدا داب آے یل ہشکے انہک اک ں وگول ضتنپں یم ےراپ ےکر مش سا

 یت رواانآف رط کب رخمر گز وچوں رش ا یوم رطح کوک س سا ادیب لایخ یب ےس بناج یک داکا ےس ںاہی ود رد راد

 ام لک ےتالعاروام ےک سا هاچ نم یار ام تست راک تام

 یا وب یاس شم نر رش جے تاب ہم سی ترطف لک اند لایک یہ ںیہن اساد یئوہ یر... ترقی سا
 شی ترقی یورو وب تقی درک ایم یک قا نب قا لا یم مکے مجلس نایب تلف

 ریسک ود یم بر ای دروان لاو اکی جا ا نانممرد ےک تصوکعی بر سودروا یہ یک نان نم قی یک جج اہے ےل سج....:ج اہملاواا

 ےنوہ نؤاجج ھتاس ےک قاعدے اروا ریا ےس یر روا ںی رہے اشک هاب بی رق ناس یگ کک تن الخ

 ِك /گاھپ ےس ناپ ےک یا دو کس اترکن ایی ددر ھک ےس ایک کز اک ں وج ناپ وم رد ےک ںولاو ےن رک روانہ فالف سن روا

 هوای سبلان باس فنر اردو | وا لجاو له نوا ی راک ناسا وا

 ملقب ناز از گلاب شناسی چ گردد فرظکب رخت کج بهر ےس ایک کاک نا لس

 یار رک یک درد ارم یکن اےس ای ےترک زد پکن و ناروا ےہ بکر مت نام

 و یو هریک لا شش رکاب فرش کل آب رغم نا زبان لا یی روا :ریکالا سلوا

 رواایاکر ٹک الخ ےک لئاوکن ریل یب رواووا ارادہ او یم تعاطا کس ای دوا کت اق ام تسنیم تم زور

 یکم ایق ںاہو کک ام یئروا۔ ماگ سیر کری پاکدشت ا

 ۔ایگ آں یئاو فر یکب رخم و اپ جی ارحب ےک ساروا

 چپ ای دانب ریما ےسا ےن سا زا لابی« بم آرتین نا اب کدے قرش هیچ ےک سا. :رتلارکن : نامل

 ی ہی سس یار مس برکت گرا ےک اراک لا بجرواد ی روک وت کن اردا ایکو توا ییا

 - ارگ و لاستیکی کارو کری چک یک ا نس زاروای گن اسم و یو

 نامی ےک سار ج ایک رق یماوکر تکی ناس اتے ار ےگ یم تعاطا یک لا کلو روا یارک ضرب تان ذدالب ےن یا نارود سا

 و

 میم ںی و کت اامضم ےک نیٹ خم ےس ےراشاےک ںا ینپا ےن لیٹ ےک لا وت او ہت وقرغصالا سیر دا بج ......:تااحفو یکرغصالا سی ردا

 تموت یک اردا ے برغم ب ج روا ےگ ٦ں ےج ےک نامل ہار ا یقب ےک اروا نابلس رنو زبان ایر

 شیلا ن ]راسته رو ناو این نامش لول ترکان توت لدیشا تا اک

 جاکر ین لک یا ئل ےک عافد ےنپا فرطیکروگےن رواایگالچ ہلیلمرکگگاھب ےس لاپددورواایگعآ آبا نام نر لرد نا ین



 لتتڑکروا لک فلک بر ویو ای هزا ۹ے کرج ....نورظیم دات

 ۔یرکا سس لایک دم قا انپا ےن یار اھکر یک ہر صامماکل ا کتت دم کیا ےن کا

 تامیلس نج ھی تافاضمہدنام یکاپ ےک ناسمتےن ںوہنا تاک سو! برم لوح بجا 2 :ضقاکں وتیشبطسوا برف
 هپ طسوا ب رخ روا انزدالب یٹر نی ٹن لٹر وا۔ تگ ہ باو ےس توگو یکن اروا ےک لس کاپ ےک يافت شر رام لاک

 رن راما یکدنانز ںیم مس وحب ےک هتک ناشر وا اکر رق اک اروا لاو ے٣۲ے ا ےن یو مار ص لاو نو بل
 مرکب ولخم ںی اں دالہ ےک نا ےن ںوہن ایکو ہ توف ںی ںوگنج یک اہتصروا اھت یئاداک صحت مش نا کی روا من ان
 نت یر روا رب رقت روا فی مولی کن اک ںاہی ۔ تے جے چ فرطیکی ضا برغمہورواا

 ےیج ںوربشروا ںورناہپپ ےک ناروا ایگالچ فرط یک امت صوالب دداایکر اب لاک ے برقمےسا ےن روم وا:۔ ارت کهاز
 دکل تس دلیسروا شا سوار «نلاسمات

 یب ید ررر تراب تافاضم ےک برضموکق رمز نیز ہللا نٹ ےک سا یم حس۹ ےنرفلفم دعب ےس ریپ لپ... :تراما کیمز نیز سلا

 یکن ا ںوھتاپ ےک ہن ولی کب تہی یک اق یک ںیم والدا یک ا تالا یکی ا ایدرکر قم وگہپ ناسمنکی مز نب یل ےب ےک سا ےن کا
 روصضنمروا ےک سارواایدرکر قمر یماوکن قش ایج ےک ارحب ےک اروا نوتا ار ٹن مہ شرپ سا ےن نشا نب فٹسیپرواایگوہ تان اکتموکع
 ہک ت بی رقایدرکرنبہقطاناکل ارککج ناسمنرکاچ ےن اروا یک ھشک گنج نایمرد ےک ےھت ےس ںیم کوک دامت یک وج ہعلقلا بحاصرصانلا نب
 ۱ ےایکن ایپ ہل نہا وکت الاع ےن متہکا جات اجاپ ہلفرپ سا

 رولایذر گدا اپر وک ا ےن سا قت یک نا دون نیش رپ هلن نوت نت ادیت بچ روا شر زوال اک ن شو 71 ار
 ۔ےا ھے قاوی کا اپر ےسادعب ےک ےنرکس وم اوےک ناسمات جے ن نب یوم

 روا یک علوم سرم یی نمک ای ریبن ود ای قورت یذ_ياره
 اکے نان ریما وکےلیت سا ےس شیشداولاردب یب روا ار رقم کل ارگ هند نر: نا یب ںویمد آن یب شپ ےک نرد موردا رام داب

 ۔ےت ےک ےرہ اظمرادنامش ےک حر امشجاو تعاطا یا ےن ںوپنا۔کا وہ ببح

 واں وراد تارق روا تیم یا پا یب ہشیمچ نم ادب عل دب ےک سارواایکر قمر یمااککس اوا صفار یس لاری... ,صختیپارس
 ےک مات کت سوی استان زممتروا_ یر رک جر یب فرطط یکن وال تمبر رسا لر توکل ابد
 ںیم ںواردیم ےک لاردا ایل رگ یارک ےیلغ ی اطسوا برخ روا راس نفاق نا دارو نا وم ںاولارپ کوہ تان زروا ےر
 ارد بج ںچئایکاھٹکا سن ا تہب ےس لیتے ناروا ےل ےن سیم مشا روا ےتالع ےس تبب ےس من یکت سون ااکتشگ
 نم زار وا رانا پا ئل ےک ےن کش ا ایاعر اروا ے ےک تشاکرواکداب کنز یبا ےس ے اج ےچ یش تام قا مس ےنپا سم

 هوا روان رد لئاساکس نج ےھت رش یر ولیرواء اھل ہہ ساداولادبعونہر وا تا ڑوھچتس یم لوک ساک

 نل یک سی یا کوی گرا فرز راوی وام کن زاروا ےن کا وتا ارا کا ےن و ارل ےک ندعو یش ناس اتوا
 ۔ وری فرط کس تھوک دنب دح یکں ورمکروا ےن رکے جر طامن یکدصاقم ےک توا ےنانب تالرپ یار 1

 نت وام ب مارا ر سر نا خور لاو ےس رک انتہا دای ےس بس لک ناروا ا... :فسی نوار یه نر: یوم نا وای

 یک ا ےن ما یک یر ئاق:ںاہو لس .تصولک کس ادواوہررقم واک ا مہ ۵٦ ںی ر ہت ےک نکو مارک فسوا پآپ پا ہواھت فسا

 نارمگاکس 7 ادعب ےک ند ضمن نام را یکی یا خیر ز کار واتیوکت را

 _ایگوہل وقت یم سا بحر اکی روان



 تو روا لات تک برهم توهم < ۹۸ م لج ...نورلغ نا ات

 فرط ی ایرو قازجلروا ایل رک سا کس رم يا ےن ںوہ نوا الگ ےس ہقرویم سید ل۸ او دوا ایآ ٹپ ہممادم اکی شاخ نکا بج
 ے سا کفک کں اہی ۔یدریثاطع ی مارو یر واکس رکن کن لک سا نگاری ایل بل ناروا شب
 الاب وب رطو دور ےل ےک و توغل ہو ےس ویلا ےک دعب ےک لار ویران سس شش لو شا وتو ےک برغم ےس ا

 قم تورو ذکر ب فاش ذس لایک رک مج ےس عات نہار ولادی لاعب کا کے تا کن اقا... ولار یس
 روایت یک کے ہا فا ںیم ےل اتم ےک ساوکں وہ '۶ ایدز ےس لج ںویلالہ اوت سام پوچ بوته ی دو تا سر
 که رج لپ کس دانگ سا برف سرا هک حفر ین یدحوم ےک کت لام یکن ا ںیم نیا اکن اوج ہہبخز

 اف اک چچ تظاطت لئاقت یک اردا زا ون نامہ ب وخ کن اوج یت ے ںیم ہو اسلا کو ج اھت نروگاکن اسم ترم اکڑ وڑوج روا ہاگوانپ یکب س نا
 تربت ال ورا تب کس اا ےن یا کک کل اہ اھ ترکی کی ثبات زد برو اوور گےک ناسملنیحاطخ ناروا ۔اھتالاو ےنرک
 ۔ایدرکوا ارو

E۔ایگن مر تن ا ےک برم روا هکر نا 2...ف الت  

 ارگ وادازہرنبہباج یکءاھنی وج: ترہات روا ار ردنحس لمئا وج لوکشرا ںیہ ناور ہود ہو ویک یت ی ورکر نیت رسب ںی وگی ٹا ےن سا

 ےک اراک نوش گم کرہ ود دکل .ےھت ےگ رکا 7 ےہ

 ا E ورم ں ونود نا ےس ںی ںوربشےک طسوا برضم :اگدابرب کتبر روا لو

 سس نت لوج وا دمو روا ےس رک داپ ب یک کیو داپ آر وار ےیل کپ وکں ول سیم ںوتارءرام ٹولرواءیئاوسرو تاذ یک ودنشاپ ےک ناروا یئاھڑ

 زور زور یکداب آی کن اسملتوا۔یئو+ ے ےیل اپ ہبلخغرب ناےھت ظاحےک تاج جوا ناچ دلا یر هز چ 2 بله ارزو سیو

 نا ابو ین اب زذ لئاکک تں اہی اتا بس لر رب تا لو گلاب ی

 “ لاج روا فال اراداکتموکی اولا ےن نوبت ٠

 ورک کا e یاب جگر ف ایمر ےس اروا ےس تاقاپ روا کن مع یک انکم ت روب وخروا ت الگ آی ںاہو وب

 مرا سیو موکت ذی ٦ے ناروا یک راک فرط ی ا ےن ںوگو اےک یصتلارک ایگوہ ےس سٹ ںی پشیےڑپ ےڑپب ےک برخمیتالع

 اپ کلر فرو ورک لوک اس شرط ادا ے وہدوپشمبوخزادر مک ںاہو۔ےگ ےناپ شزورپءالع دوا

 :يلصف

 زینت امام ےک تصاکعر اتدوخ یکن اب ز نب نار ھف یم جاوفودرمگےک ی اروا ناست

 ایان ٹراواکں اوکل یب ےنپاروا یکراومب ےک ہار کت مولع ےک موتا ےن ںا

 نتصورواء الاو ۓاج یل ون تادافم کس مت پا روا بحر اب دوارمدروا حاجت ےہ بساک یت یارک تاش نازی نار

 اجے یے ںوہ اترا اےک ی تاپ لواپ ناز بس بہ یک یر رئارووروارےپ ہو توق ےک ےک ئایا وب ےک

 لوب اسکیم سئاخد ماع وو ۔اھت تاج اھکبد ےس واک یر یوی سراب زن ےک نر اشم ۔ ےد مانا هر طی ےس تمولےن

 ۔یتڑ نٹ سونا نخ حل ہا کل ا لم بت ضم ےہ ام اوگرا ےترکل ایخ نیفمےہ ا ببسےک ںوم انا یش ےک سا ےساذنسئاوخ

 روما ےن سنا اجر و کا ٣ب یک سوات سہ لہر ب ےک ایز ن زار یئاھپ ےپا ےن ا بج... .:ترابا کن از نب ار



 تو روا لنا فلت برعویهوم هه زا ا ۹۹ کر ....نورلخ ناں رات

 علت شا اپ لپ ہار ی واریت ںویغاپ ےک یئاھب اردک روا ما تس یو اختیار لو نگو اس ۱
 کوا: ےک کاخ ب ر ابا فک ایم تری نوک وفا مو ارش سما ایک لس اچ تیبا لپ وا
 ءامزو ےل ےنپا ےن اد ورکر ہر تای روال تا گل جام زین رک نون تب کر سرچ یک افوروا خو
 ےن اے یورو ۱9 مرا اےک تمولکی روا پت ربا خو ںیم ںوقااھ ےک کو راردا ےک ر پن اکروا
 ہفیلغح رکا دوجاھٹیگ یاب لاک اعد کیا ےس سی موسرد باد ےک تموکعیکں وتی ادرک اخ نر وکماقمردصےک لا

 ات هوم کس سا شب بارش رض پیشی اج یکے نل ےک

 مول یک ا ۔ اےس شت پسار ےس ےک کر دنم اترو ور سجے موق ادا ےنرکل ا فر لدےک و ےن ۱
 دن تان لاو تایر کر رس دنا ق شوت ےک لورفاسم نامیلس لای آی اپ کس لا راضو نارعب ےک نیب دحوم لیش یز امن آےک

 نیہ کوبا ںیم نا ےک آتا ےک لاروا اگل ےناچ اھم نر مہا کیا ہو سم ںوروخمروا یو روا یمن ئاق ای اب نیش انا ےساروا ایک
 ۱ ۔ کت گلاب کس ناشر مک قاب اطخ
 سالی درک ئل ست وسیع لا نرو یھب بت کت سدر اب روا اپ كا ڑبوو :تایصاخ کلا 1
 لق وطخ نا ایک ی و اغاخ ےک سٹ روا شئر م رو طخ ےک ےک
 _ایگایکیگڈفجردا

 ٩ تماشا روا وہ اش وا دعومےک ناپ لا اپ فورحم لی لادجو کچ ےس نشدروا تا یک اکیا شی نر

 کج ماسک ناروا لاارطیا- ےگ آر کذ اکں وکرم ےناج ےڑل ئل ےک تا یکک لم پا تاسےک صف لا للہ ےید
 ووار ضم وا نی ی و > روتر ےک ےن وہ طب روا لیے ےنوہ جل اقےک نلازپ برغم نایمرد ےک انب ھ یب ےلاو ےنرک

 مات نو ورا وان اطا ےک ناروا ےن رک ابتوکں ورشےک ناروا ےنید تسلقوکں وج وف یکدنان ز تن
 -ٰی ات شاءاش نا ےہ الاد ےن ےگ آر کذاک بس ناےہ

 ص
 اناج وہ لئاش یم توحد یک لا اکن سار ٹو اءانوہ ئلاقرپ ناسا رکرزوناریما

 تا ےن دلا یگ ہدزلب ماقماکس ا ںیم لابقودنامہقب ےک نان زرواایگو ہرا وت ت مولی کلی سوا برخ روا ناست ایز نب نا رش بج
 ےس سا ےن لول یل سرک ےل ےک ےن رکج ھا ےک نا ےن ناوک ےک رب ساہد ےس جو کل ا یا اطع ت موج تزلوج
 “کوہ سیم ںوہاگہانپ یکن ا یک را پروا لم کک ےن یا ےگ نہ روا فلات تے اروا ےک آر اینا رفانروا یکی نشہ

 2 اکر درک رب شی نا سیب ںویٹوچ یک دڑاہپ عن

 نام 1 اجرا اهراتفوخ ۳9 اے صا عار تن و

 ھ زہ اش ےس تول یز موک یر فا ے وہہ تاج ہبلغرپ توکدو تحتےک شئارمروا وہ تم فرط یکب رخم ےن ی اہک ا ےک رکرکذ مج شش
 ضا یت لیک کل اے اب دحڑب فرط یکم اک دوا کو دب کس ات ان زرہ کا تل ایش اکیس اروااوتایلرکل س

 ووار روا نر ةہداولاردبی نب نیم م لایه یار ال یا یا ورش الد تبخر سیا ےک کے روخمےس دت ان ےارھا ےن اس



 تور والت فلک برع ویو تیز ۰ مر ..نورظیم یر
 ارد یا یا ست قرار اس شا ریتفا تعاطا کن ولادت حس بچه تاتو ون س_کت سام تاک

 ردا ےہ رواد رک قاض ا ےک ر شااردا ےک واک نکا ےک کا ےس دی ردوا کک کج ےس لونا ےس لوت

 یا ےب ند ے آپ تصوکحروا برخمکوج ے رکی ولہپ ےس ںوتتسود ےک نی رم تہ درک تے د ف اس مات راوا فک تالار
 لا و گنا اھ ید رکاب ےک اات رجول ا 7یو 7 ت اولاری 20 لو کام اح ےن سلاروا۔ ںیہ ےچر ترک
 ۔ایکں وسحارب وکت اب سا ےن یارو ا ۔اھتے ں لویو ڈی یر تک

 سندی کاپ لس ا فالخےک نار ھی ےک جشن ب لیہ دنمروا سج نبی وقنلادبھ نارود یا .....:دا برق فال نا اش
 اے را ےب تموت یک یک رد حو ےس اچ بج ہد کا با نیر الد ال ےسا ےن ںوھاس یوم نا آل اعم اک ا ےس یا

 تست لاو یکن اروا یکے تاج

 ےک ےناج ساپ ےک ںودنشاب ےک ساروا یکرایت یھب ےس کیا ےل ےک سا ےھت ےس د ڈک سا ےل ےک وصح ےک تموت کروا
 ناست حل رز ےک وفروا ورود نوری الت یگ ذا الد جج ےا ےن لوراگددب ےک لا رھپ ایکرایت یو زناددد کیا ئل

 لی کرادی کی اےس شی اردو ا میم یت ج ایک نيرو یئار ےک بارعا نل ےل ےک وع ےن سا ۔ایگوہہدامآ نل ےک ےنر کرت
 لری اب نیم یب قادر زوطےک رقم طب ترک لا اب رس سد کیش لورم حر

 ےیاروا ر خرد ایدز لقب لی ارد اتا ےک اروا :ز لاتے اد ےب ر لی ناطوا پا ود اردو

 ۔ایکھ تا ےک نا ےل ےک ےنرکت قام ےس ناپ ںودعرسیکفکلم
 داران تاپ ںاہو اہ ےس لی ںوہ گڈ ج کر آی کم یس ب دوا ایر سیم بروجن غاز ملقم ےس ام ےک یر یوو بج روا

 لب تان اسمارت لور او برم روا ان ز روا نیب دصوم لارگب تام ا ا ےل ےک اوج ےن یاق بغزذ ےک یو

 اد دای او م اک شاد یگ ا ےل ےک تعاطاروااعد تماربہررذخ فرط یکن ار شے ایا ےس روا

 2 ےک ےب اقنم سٹیج وف یک اروا نیا رھتروا یل لاڈےرمڈ سیرپش ےن ن رل کند عو بج :ہڈ ڈاک ں وج وف یکن یدحوم شیر ہش

 ۔ےگ ےیل دان یک وراپ اول را کشت رو ےس درک( فرط ودا ب نا ےن ںوزادنریتےک ناطلس ریل

 وب بایم اکسس وا گوهر یک تقاطط یکں ویڈیو

 e ناممترکل لگ ویت اا ایگوہہرصاحم اکر شکا کی د بج ےن نار

 رکی ابد لوک مار ےل ےک سا ےن ںوھرق ورشا اےس ںاوراورم ےک نار ےگ د 1 لایک انما اکی اے ںوجوفایکن یی دحوم

 -ایدرگں رو رش اٹولوکل اوم ارواانرکس وں ویوا ںوترویرکوہ لو سی ںوربشروا سہگیھ د ا فرط یک ش یخ وٹس یبدنلب رواایگالچ فر یک

 ےس متارو یگ یھب نر مارو ا یک افر ظنپ ںوبوصنمےہا ےن نیدحوص تے مدرس تش ےک گرج روا ی ڈی ی ڈ شار ذی رتا رفا ی بج

 ےک تظاطر وا یت ےک توگو یکایک ارب دھرم یکی اےس اروا ےس ورکو رپ ےس قی واک کدو برخ استوک اچ تسوب تیل ماک

 والس رسد کیالد لب آے ارواایکل ایخارب کت بے فارق نا نکس لاد ےن الہ تموت نم اد ہہ ےب ےل

 ا راے د کوکو ےک کے ورم لا کیاود سکے وہ ےناجدوا؛ ےس عو یکے نوہردرفکس یش ے ام ےک نار ھش سارا

 ایکراہااک رازی ےس سا اتکا اکو رے راکشش ےک سا ےاہتروا ےہ اتکساچایکل یل نرواےہ

 لالی کن است ار ںونار کب اروا یاش سک لے گولو ورکر اروا یک رک رات م ت افا ےک ع وے ناروا .....یکر گام یکن کلا ار

 دیک ید با وج ےا ےن سا اہ اتھکرد تر سٹ مایق ےک توکود یک لا ںیم نااسم/چورککا کروا یوکے ایرکزوار بھا ےن نا ارم نارود

 لنک نا ھٹدواای در کئ ایم ئل ےک ساےاھتایکل وصو ےن سا سجا اگ درک اراکس اےس ضا 1ما روا اگ کور ۸یک ا وو ےس



 رو کروا لا ت فک ےک بر اتیا زا

 یکیئازغا ت زمع یکم یکس ا ےن یاو آے ےک ےن رک ل ویت ا ےہ و ایدرکواز وک اے رر ر تراک ےک ےک
 ۔ایگرکج وکفرط یک رکا نو ںی ورت ےک ہا یاد کسی فوم یکی ارواازا ولے فک یت قے اروا

 کدو دوم ا زن اج دی توپ آہ پا سش ےٹٹاقم ےک لا نار ھشیککالاڈ سوسو ین سیم لو ےک سا ےن ئاوٹھھپ ےک سا شی سار
 یو ا من ای تا يک تل روا یک نام تاب یکن ا ےن اروا ےس کررہا یاہو ںیہ د سام ےک اگ ولوج ےس شتا
 یک نا ےن لو سی کم اقییضاطلس مر مدواہلآری یب لیک نا ارت پاکی کدی صادر را نور وا موقینباوکروصن نب
 برضمر وا نیلی اپ ےک نی ورا لس تمرین اطا رم مکی کد وجوم ین رومروا
 یگ ایکس ا کوج ےل ےک ےن ےنا سن ےن سا ےس جو یکے ن الوکت و یتا یش اےک نس وھلادبدوا ےناچ آبی قاےک داقنا کل اےک
 /. 2 اق یکی رب اتم رکات اد کارا يه ولار یتا رک آے ایز ب نار روا کی رایت کڈ ن
 یوو فرط کن اسکا یا ےس ات فلات ےک

 نو نا باغ کارت یداز گرگ دتا ردا دلا یوتلارع_ لا... زہ نا ت رخ
 وک اعرروا ایکر اب لاک ےس لورہشےک ناروا لوٹا ارادوکں وی ادروا لوراکوب ری ںویلاو ےک ناروا یارک ھر تاضوبت ےس تہب ےک ناس
 ۳ ر7 0 امام کک یت اہ اپ لاح یا لس دایک ازا اک ات یک روا نیکو: نا

 ۔یرل ام

 رض

 تالاب روا کج ھتاس ےک نار خس یم کور ات بچ کر یعسلا شکار ھ مکا .
 ایگرکک لا ےس تاشوقنےک نا سیاروا نھ ےگ سیم تافاض ےک زارورود پا یگادردا یکن اقلاروااوہ امن کت ولی کن ادب بج

 اع دتا سرت یا درخب را ۓاروا۔ ایٹ نیب ات اد لرکگ اس ته ووو بارو ےک ووم لات
 فرطیکے ناپ وباق یڑکی کت ود سیم گو روا ےنر کرتا زود ویک ا الب اپ ےتپپاےسا ےس ہقیرفا ےن فی یا نہی کز وبار یارو ےس ہک
 دالا بن ا مد ہوا کک نج ےس است نایب ا

 روا زخم ادیب دنع شاد رہ د کر ایلام کوک ی الو یکن بم نب فٹسیا نب ب وتل روت نب یل روا نوم اب نب لیست ام ےک یا روا
 بس لس ازم نسب کس لاروا وکار ط اس لاو میر خرم فارطلا ےک تموکی ٹپ ےن سا ںی اھت تمہ نب
 ےن ںوھادج کس هنر قو ضمن ت وذ ںضاہوروارکآب لاپ ےس انک ین اھت یکے وج ںی ںوربشردا تا فاض ےک برخ ےس نیر وا
 نیک 1م می لر و کس لایک

 اتا و سا ںپ.:یگرات خوار لو
 ےن ےک 22 ںوہ لرش ےک س تہہ یداو روا ن م یک ے ںورش ےک پد رود روا ےاج ص اق ںی اراک گرگ ریاصم

 ےس لیج ناروا ےگ ںی کن ایج مہا سیل یگ عالطا ےنرمکت ححاطا یکن یر م یب ےسارپ ںاہوذت گل ےن رکی را ےل ےک ےناج یئزاتروااوہارڑھکرٹا
 باج یو دمو تاک لاو لاا غچ اراوارہک یک روا نیز نک کا ار ویو لار ناتو روا کت تک نا نوا یا

 ۲ کن کوا ایں تکو رز ماتول

 یک یف ناتوان راکت عطا نوری تفرز واک ا ر روا ....: کر عسر وار آراب رد ےک ریعس کز و ےک کار
0 



 تور وا لات فلک بروی توی زا ۲ خشنالج....نورلظ بارا ۰

 رذعاکں ارواایکا کن یم ےرااپ کس افق یش ۔ایگن اپ ےک دیعساوہ اترکت رحم ںیم ےراپ ےک رم آی کن ارخیدارکن بیٹ وتماکت ابحاح
 _ایدرکراکا ےس ےٹسام کت اب یک ہو الع ےک تع اطا یکی اروا اید رک اے ےک لوت

 یکایک ودی ےن نوا روا درب یاس لوراور مسرگروج و جو و روا یلایفس نومیج نب هشتگ شر .
 ںیم تارا يا تب نیس اپ نجس و پک ات هر عدد درک ا اے

 واں وہ کن یکی اروا ےن رکی روداک وج اک داپ تق ےک رہی ود یش تاغ یک تفنگ نر وابا ںی ناریم

 لاک یم بیشک ایپ ایک اھت فورم م ناطیش نم لادن فسی وج ےن راوس کیا ےک موق تاک کو راوس ےل ےک بد
 رواایورگ درک یاس لا روح تیتر نبوت فا دز کل روا نان نعمت انا ےک

 ےہ ںوہنا تنو یاری درک واش نج گو لس مپ بار سس نان یا

 اد بد ناوج وای یا ے سی لوٹیب ےک دیعسروا طمحأوخار لاک نوجوان لی ناف اروا انے ںیم ںومالخ یھٹ ےک

 ایکوہ ےک آےک ںوکولدوا ایکڑ یڑاھپ عل ےک کپ رایج لا بجا ور لار قاد کے ساتاجاھک کر ...:لوت ییا

 ۔اوہ یو رواوس صوتا یورک لگا اپ یاذسلدراوسناوت لر ی کرا اوخد گیا یکے تار ےنپا ےسا ےن سنا سی

 رگ نزول تو کا ۳۹ رو اھڑب فرطیکدیعسےس یردلج نا رو ہا یک یوو روا ی ک نج سیم ںوج ورک ناچ اکر ا

 اپ دے دا لاج یقپا ےک اک ای لاج ایفا کرب ےس لک یاد ای ايم الس رگ اچ اپ لا س تس لا اب

 گاج کس اکیا

 روال نطق وتو ای اپل تو واجب لا :ی اپ فحسواڑا ٹول سیم 3

 اوت صرف سرا ما ےک کس یا دیس هوره ایلر کس ومن یخ ےک ناطلس ےن نا ۳

 ےک بط قد درواےھت ےس ھککس تفاطظ ده کس پ آکا لے آف > اص نا ےن اک اف کنان نا ترم

 لس ناف ذےک فنا کولےک سنئاوجاہراڑپ شمرئاخذ ناک وتلو دعب ےک اا اھت اپ ےک د وا یکل نزار کسب نر

  نارکس گیٹ تموکحی کس ا قدری روا رک بل سی ون نت ست نان ممد شرود اروا آپ آلاپ

 ۷ 207 تو زل ناست تا اش کن سوا ناطاس نا رب نت نبی نر نر یم نانا

 ساب کلا آ 1

 نیرو حب ےک ی اچ اتا اہ ناب ںی ےک را ےک ملت ںی وس یئر و اھت یگ باک ونی ترا ترین سا

 ھتاس ےک ےڑپی یک ےک کاو اطا ادنی ایک کلا اھت وج و رابود یم نااھتایکل اح ےن ناف لابو جے ںیم ئاھ ےک

 هاش اب ںی اپ راتوہ لیپ یم رئاخ ذےک مح او کے یب رک ت یو رک ا 0 د ںی ر آیا ے سوز بج

 بت 2 افت راد یکتا ے را کاپ

 ےہ اروا یک کر ایر ھی روایات وک اشوک یف ےس نار تمت کرن کٹا رگ رد مش گنب بجا

 روا ویب کلا ےن ادعا ےک یا ےس تاد ںی ہربقمےک یل اھت تر نزد وج یکے فر یک کن کس لا دار منم لیگ

 دوری تل اب کس ناردا وسترن رگت ردح یکی اھ ایک ساواک آ اپ ےک تنوزع تن فا ترش

 روا یک اوم کمتر یتا ےک یوی یکی اے لا اتے ش نرم تم کنگ رد ادوار نوک انس

 بدر با ) ول اسم لو ترش کلاس بن کس کت یاعر یکن وقت ےک اشو

 ملت اقا نا تستر هاچ +



 سورا ات فک برے وز ۳ ار... نورظنم دات

 راکت اعتقاد لس او نسل نا ےک نر یب روا ےک لات تور ودر قا

 ےک ر را روک ا اھت ات اج امام مل اتم وج ےہ چم کے ر یش سو ڑپ ےک ےر ہود کیک شارع ایمر ر ےک ںولیآ روو اے دارد

 برف ی ا اک کج یر یاد کیا ایمرد ےک شرف وا
 ےک ے رکا ہک فالف نب بم یب کاہے وج وف ورود
 تاحفصودنت آ۔ ےت تاج ےل کت ر صقلا یب برغم نایمرو ےک ےتالع ےک اف ےس کز ات ںیم تعاطا

 ۰ اگے آر اصاخ ام ساکت اقاو

 وا رو دد ن ن دعوو

 نا یم تالاح ےک رک

 1 ون نوا E فوت ۳و ارم

 یک کن لا ی ےن رک وجر فرط کت ع اطا یکی یلخروا ےنرکل مر روک ناری ب 2 وہا یک ںوعا وت ایک خج کے کرایا تع اطا

 لپ لاپ

 ا ایفا ورا کن ونیز کات یکے اچ فرط یک ل زانم کن اے وبا... کی ولا
 ےپا ےئل ادای رک ملتا اب یکی اہے سا ےس نر غیر نوھ وکتل سک ےل ےک ےک ورش سافوک ادب عن گویا نایمردےک
 رہا لقا ےک یا لاق بر اما ما تاو ست نایک کل و اب کس دان
 ابرار لا یکے ساونا ل رون قات ےک ناپ کس رها ست اف زار نب یک کولر ےک ےک وب فرط کی از
 شد مان مارو رب کب یوجف نود مات ید بال 1 ٤ک کج ےس نا ھام ےک ںوج ولو ئاب

 روا 2 تعا ا ووروا سنو مر قت ره دک روکا رش سجے روم ےس مان ےک یساوج کوہ گی

 ںیم یک تام ےک ےس پے ڑوھتن ایمر دےک نا تاقدااسب ںیہ یتوہ سیہ لسلس ن نایمرذ ےک نا یھب یم مایا ےک سا

 اک اروا /ب جادوکت یاعر یک اپ ا ےہ ںی یت قل یار ییا ایمر ےک نر یکنب بوقالرواک لا... :گج روا زاس دی

 ایم ےب ام ےک سا نکا ھو اایکوکےن کج ےس سا ییا نب یب ما یم ال روا اھت ترک کف یر آگ اے ج ساکن یو یئاھپ
 ئادب نب ب وتی یئاھب ےک سات یکو دار اکب قت ھتےک سا ےن یک اروا یئاھکت سل یہا رتو یو ہیک کود سارا

 ٠گ ایمردےک قام لاےک ںیوپ رع یف ےک اوج ےس املا تا رٹ یاد ےفرعیکب رند بج دااپد کو را

 ۔ءایگودارااک ےن اج سام لک

 رر وج وسا کے اھا وت اف ےس و لم س اماکن ا ےن کا ےس رٹیجب ےک لوفاہایب رواراوسےک لوناردیم ےک لا گلی

 مولی ارب يا یک لے یو اےس ایکن یب سم تالا ےک نا ےن مہیا ایج اھت اک وہ لاش ںیم توک یک ن کار ہک بیس ےس لاس

 روا ںاہو ھتاس ےک ںوج وفا دب ےک سا ا ار خر وا ایکت سرد ےا وا ایگ رک اسیر س ںی اے روجوم ںاہو یید وج ےک

 و اب ب اد فرط کی انی “ولا دعب ےک یارواایک اھپ ئل ےک ےناج لیئاووکن اسم لابووقت اکر کش وکار دایک اپ ںاہد
 01 ۰ن امر واایگف رلطیکب رخم ہل ردا یک تر دان ےن نار یی توف

 داتا ےن وہ ےت اےس تیر نات یک ارگ کا ت ۸تا قدس عمار



 رو کرو لاق فل برش مات ضر ۰ ۳ لج نورلغ ماترا

 ولرو ےک ید توکو یکے اھب وک کک نج دوا ےس کردار سدد کیا ی لمر ایکا اپ یداسق ب وقں یم تافامضمےک سارواای درک
 ی افر یب ت اق الم یکل وفد نا یم ھ 12ھ ۔ایگن راد زار تو لس یار کوک ادا هما کس انس کار
 ۔ےۓ وہ اور تایقاوددہکک میرزا قرب تام ناایمرد ےک ںوٰفود ناروا ایکو تنو رہ احم اک اھت! نایمرد ےک ںوٰوددوا یئوہ یاد ماقعرہ

 صف
 ال

 دم ناک ن ا ردا بیر اکی راصن

 کیا کج ای ماکے یٹراپ یت یا یک راصن ےن نیز نب انا ار مٹی حب ےک نوشت کس لجن یب دعوسروا تاطو یکدیبس
 وا ۔ حب یکسال نلاسمانزوا ےھت ےگ ہنر ےقاطوکب آپا ے جو یکہ قیس صحت ل اریدا ےنپاود ۔ےت ےت رکا ایک گا اش یم
 تم اہ ےس ںوناملسم ےن یٹاھت درا افداکس ج قار تک ربو اکی اخ کن اں ھے ارحب یاد سلاح نت طالب کا
 دایک تب رور

 ے ےک ےگ رواں جش نب و 127 ےک :تاخ یک ران

 دز گاه ارم و

 مد کن تانکر حس فهم ےس کتاب یخ ےس یاو ایک اشا ےس راز تار ارس ڑب فرطیک

 ےک یاو وروا ےگ م ےک ال ےک ناچ وکی اروا یک تای کوک فیکس انار سلب اکہ فرط ییا اب کسر لار ارور

 رگ اسر لک اخ نا ےس سج اگل ےن ڑود ٹہیرسےناس

 ے ںورھپروا ںو رن ؤںوراو "لورم ی روا و اریگاکن اےس بئاجرہدواایدرکل مت علا ےن یفرپ ییا یک اعر روا ں وطنی وت

 بل ماکو کن افت نام فو تیس کن اےس ادع! ےک یا ۔ ان داکتماق ئل ےک ند چکر رام

 ورک کین کس ابجد نر اب پاتا ےک ردلاس ےن جے ٹو نیز نیک یم تک

 شناس یپاود ےس ہو یکب عر روا ٹا جھک گا درکل تا ۔ یک یف شئاس یئوکےتاسےک سا ےن سرک لم ےک راہکنا ےک ما سا ےن سا
 بم اور مدت تا

 سس
 نیل اپ ہبلغےک نار ھفشپ سام تہ
 ورک اک ہل ومت ںی تمولعی کن یر مینر چو

 لوراد تشر ےک ایی ےس یک ناروا ےس راکوی روا ف یلص کرا دان برک اے ےس ےک دم آی کں وبر ھی لاج رک ےک ی برغم

 ز هام تسولک یکن ا بج روا سس کر تشوا مت اس کس لو اوج یکن ا کوی ی نو اپ ےک ینا تی رشک یکن ااوسےک

 زر سکس نرو سرو کیس نام دا تس لادن ا 4-به رگلاتسا تر نوت رب تیک وارع
 گارا روا ےک راگودب ےک لار وا فیط موق اروا نکا ر شوو روا ےس ےس ںی ںوراو تشر ےک روش کر ےس اپ ےس تاپا



 شورا لا فلتیےک برع “دم انیس زا ۵ رج ...نورظنم صر ات

 ون رب ناو یلارطت 0 تاچ وہ لئاش سیم تموکعیکن یر م یب بارک ج ےھت ےتر کاربن ابدد و رپ کہا دے رسوا اھت ی اش سیٹ ںوہ ایل ج

 سی یف ی راد ڈک شم اک اهن را آل غ تعطیل اور يد رگ شانس لو قاب نت
 روا درک رکن نرو سا ےن لوخاروا آب لار رسما ت اھم ر چے ایک کد یم تالاع ےک نب م یک ےن مک
 ےک ےک کا روا دا لا شر وا کج یاش ںی ےک اق ےک توکو یکی ارش ارد ید یب تم ےنرکضق پ ساوکن ارم
 ۱ جوی سالاری م نت اکسا نس لار وژ اپ کلاس فلوت تایگ طاقت مو هود

 ساروا تے والدا کیک ج اھت رد نب مسا ن ی الخ نی ٹن ب کلملادبعح ان اکس سج یوکے نب ےک ہفیضح نب یک ریاست لرد ایک رقم
 تا ےن لا ذر اما ےک وان روا ںونادنامن ےک نا حت ھتاسےک اوج سیٹ تیمم یک وگول ناوکیمامص نم نار ھم ھتاسےک ںوڈود نا ےن
 یک ا ےن بر الب ماع روتر ی الو پلہ ہف ال اراد ےک ناوکن ید طوم ےن ادب نیہ بوق کک ماہی :ایکر رقم اد یم
 ساکن اس وی رہ رب روا ںوب ر۶ لو و دات ویگن اچ تب ےضق ےک نار وک اک سار. یکرایقخا تم اطا
 ںیم سا یب ز ںیم دے روو راک آکے فرط ییا لیس کی اک ت ں اہ ےک بص ت الآ ےک ےس صا ںاپوروا یو رکی ام

 HS ت ام ءارهاوج کس اولا ری ھتاسےک ناروا ہمام نب نار ھوا ہفیلخ نب کلم ادبمر ارم لوفودروا ایم ٹولے اروا لا

 دہر لئاش تع اطا کن یر ما دس امت ترور یرخ روا ےگ وہ

 .ءاٌشی نم هیتویهّلادیب كلملاو

 دب

 رک اں وک یکن سار خ٠ت ےک اکبر
 لنت وی لغت بلا تم در داوری یب ےن نرم یب واال اح ایکن هم یک تفو کم ےناجوہ ماکا ےک تم وع ینپا

 بج ۔ںیہ ےک شل مقر اک ن اےس لاعتسا ےڑنلفھپوہ ےن ںوھا ےل ےک ےن رکت شرک ناےھت نشا ےک ناوج
 نما دا کس تعامل اس ساز ن کاتا بکنم برق روان نر والت راھ توفیق
 لس لپ لودر یک ررخ فسا ایل اپ کس لا نماد د یکی ات درو یر وجه لار وا کت طق حس
 کب رخ مے لار وایک ا اب تس ںاہ وو ةناھتۓ وہ ےک رصضام اک کرم رکن ب بوقل تقو سا۔ یک کرگتراغو لب ون واےپداکرچپ
 وب مکن یکن یف الت داور هک باقم ےک یکارواایک توکل جا رک یاد فرط

 ارد وہ ویک روا یف آ یم ٹول یھپی ویب یکس ال یم سب یئوہتسکقوکن رم یا کرد
 نشر یاب منا شیفت لری از اوست مک نان یس اےس اوج ایکو م کا لپ یر عضو ا ارایپ ہد اک
 اف اک لام کب لقا ےک نا شام کت ںاہی ایگ آف ری شکار مرگ وا رک بوق روا اقای هس ماه نما

 ۱ دیگ حس( ین نان اکن مرکب پرو

 دے ردا ایک وک روا اوفا دع اصمم ایت ےک برخ مارو لک ےہ دارا ےک گن تس داور یب بوقت ....:کننچ ےس داولاردپ یب
 ای آس یے اتم ےک سا کتا ےک ںوداگو رب برر داد دارش اروم پايگاه اب لس ےک گج ے و اولارپق یب لد

 یک ا روا وم تاکو ار ںیم گج یا ۔اڑپ نر اکن اسم وا ںیہ سارے آی وں ووو رم ماقم ےک یٹیلا سیم اول هرچوروا

 ۱ ۔ایکوہ لگا ھپ اف انب اک اروا وہ تت ںی



 تک برو e م لج نورلف نباتا

ET 

 5 ۱ 2 ام اہ کٹا فرط یک تیا یاد تو تک یس

 کک ےن وہ رپ دلب کس هدارنسروا نمک ون مس حجاب نارمل ےس لایک

 تاعقاوو ت ازاج ےل او ےن آس یھت اس ےک نج نزواددارفمےک ار

 نرگس نا وتو وه تست : مولع نا بج ردا ےک ےس ر ںیم ناو ےن ال بلخ ان

 :Gey لگ نم سل نا ید فیلتر پ کر را ی نیرو شا ےک کرت ام کب ناروا

 ۔ ںیہ ےک رکن ایج کک تالاف ےک ناکا ییج۔اھت واشر دابالہپ اک ادعب ےک اروا ےس رود ےک ردااھتے ںیشدالوا یک 2

 ادب تر کیلو اپ روا لو القا نم نا ارد قاب تدع یر رب ش تفت لا

 8رط کو تر روا بلر فرم تافایقم ےک سئاروا لاسرش سٹ ایام ےن ںوھاروا۔ تک نب رادوخ ےب ےک ناروا نکرلادپع نب لی دعنم

 قو لوس تب ےک یک روا ساع اب ھا تیس ا فرط یک اوفرگےک ساروا یر شضاو لت ےن ںوھیادوب سادات رد
 بد لاک ےن ںاہووکن اے ےس ریٹ ےس الع الب ےس بلخ پکس نشدمیےک ناوج ےن نی 5اے موق ارور
 ۔ےت ۓوہ شکیل ا 0 22-1 لپ بج ےہ اک تقو سادعتاو

 حرا ار حسن نی وتوم روا ایل رک کک اص یو دادب تافاض ےک نامت داولار ہک لا : ضرب نامت او اکواولار پکو نب

 نا ےگ نب دصرص یک سوک کر اولاد یک یب ر E E ںی شفاو لین ؟ےسریشےک ہیر لا نایمرد

 هس لود ناو آں یم لون بج هی ںوفدرب ےھت نشاومےک ہوارفم بئاج یکن رش ےک غ ناروا او “ےک نیخ ویب ےتاسےک لود

 و: ایده دور روانایمرد

 ےک نا سی بب صص000 رفت یا ناگوار
 زا مج ےس یا رکے لوح عب ےک یا ۔اکے آی ت الام ےک ناارکو اکل ایان ں ایم اکواشداب وک بس ےن سساروااھتاترکل یلذ یب رذ

 نم ناثع ےب ےک ہک کل اہی ۔عد تیغیکی یم لمس وااید ریپ فرط یکن ا راک یکسر تروا کج ےس سا ےس نو یک سج یک و

 گو تن لا کن ولت ونود نا ںوھت ےک نیم رم حب ےک یاری روا لوھ ےک اشتر نور

 سیا او: توپ یورو و کیدا حب ےک گنج اسکن رم یب سام ےک یا لوک هدو«نیز نم نکا رب روا

 نوت شاروا ای مرا راه فک نا اسم ت تاخیر رهن ارم لانه ادا پا

 ۔ایک افداکس اهتس قرون انا نیک قلا کسر مس هه رها کل تر قلا کج ےس

 یب رجم لی ہعلقس ا یک نج ھتاس ےک ہعلقت ینکر فا ںیم ںوعتلقےک ناروا یدرککی اعداد ی ۵اا د ےس نیب نج

 ایہ تا دیا دووم اھتد وج وم یھت ناز



 ست وگتروا لات فن برو تی هزا 1 . خر... نورظنب ایم

 ترک نوع ناوآل وجود راترکی رگ ت راہب لوقالعےک ناوودعب ےک لارواایگوہ ہرایپ ہو ذتاھڑب ےس دع بج صق اکن لا ر
 ےن سا اھت تم عتاس ےک جاہ کے اد تر لاو يا بس کن ا ۔اھت ناسا کیا اے ل تانا ےک یک قلادبع یب ءتیتنکرف اتروا اپر
 ٠ لم ےس ےک ےس و روکنا رھٹدا ایک اف درپی رب اکا ےس کارو !ایگوہ یو+تضورای زرواوو ےدالوا لام فہ ٹکر چپ وا ےل امج مدق اش اقا
 کا بصقحنےس بارطع ےک شاہد بج ج ےس یتا رون کک تں اہی ںیہ روش ےب تاعاد ےناو فسا کس نگار لا

 وم یہا وم 0 ,سص رد کارو دکل اےک کھیپ یا ےگ انس یراق کارو
 ی ابرآرگرکز کلا تار آ

 ےن رجم رب شب گن ایمر ےک ی وقلادبخ نہ روا نسارمھخم بج ....:کنشج نایغرد ےک یو قلاع یہ رر وا ناار
 دے دوعا ےک ید تست ںیم اساسا روا سراب رب که دو بوق بچ لار اعم ییا اےک حلب نب بوقت :

 ہے ا ہو بج ناک ایرو رص اع کن ساتر وقتا ےک ساروا چپ وکودم یکی ا رکے وکلا ی قاین تایپ نام
 ایگ آل جا ماتم ےہ ای وتابع نہ ت ب ۔ ےک رک وکے ںاہد وک

 رز ادرگ ناسا ہود م ل درعا که نر زر کشت تب ندهد بکن برق

 ےس ناس لر فراهم کر داپ کک یک ےس وہ واس اک تہمت وتاری نک

 ایک اچ سیلاو شی کت یا وکر دا ےک وہ قرت اکر روا کوم ی ایم اکی وکی رب یا نکس د ےس کک
 تانا ژنو ےک فسا ماسک امو داب ےک نا ےس اوات اھ ےس ہر اینک ناوک کار شا بجرب

 لری لا نا - ناب لا گناباد

 یب نوتساکے روش ےک نامکے رپ ےس شش تاقاو ےناد ےن آل یوھتاس ےک ہوارفم....: تاعقاو ےناو ےن یاس ےک ہدارفم
 بج یی ےہ داور کرج اھ ا اج ایاب ںیم نا ںیم ےراپ ےک نا ار کھ یکم وت یکن اوج ے ہجو یک سج لا لنت ی نمک
 ےنرھروا درک اا س7
 یک ا ہوارمفم ےس تہ روا یل رک لار تب لا لب ای ال نی تار طرش یکے یی دددو فالخےک ںویئاھب ےپا یم ھ لا۸
 لوکس ناشی لے اون ارحب ےک سار یورک یا ےب برغش اہ رک وتا ےک سا لو ںیم بے دوا ےگ شش یو
 تا وای باہ ےس لاہور دا ایوب کل اے شضترطان یک ا لم دنم نب تیا اک ورشات ہار ن وخ نا ےن یا بج کام
 نو سی ںوقتالع ےک نان ےس یارو اا اچ دج لیان لھ ناسا بج سی اولی صر کیے تاو یارک ایل ےس یاد ےسا ےن

 کاران تار آہ ایکو لاھ ہل ب سوک ادت کس یار ایراد توس سنٹر اخ یک ارب ا یاد اي با
 اگر کذ

 له

 قایتش اک ش فاغتسیکن نم میز
 ری روات ےتاجدہ لاش ینا اط نب نو دیج نب نادنکذ نب ھوھتاس ےک نادوا ےک تیار قیر ہک ہے ایزی ب
 ین + ارم تساخ اج او وروا اقا لک لا فسول ماچ سل لبیک یار وات اب فسول تل نه هاچ

 فن: تل ملل سس ات مان سرت ات کلمات شٹیاولادب یب ہتباط نب ناز ےس لا



 ںی زاروا لات فک بر تویہ زا ۸ شر ....نورظنی رج

 ےک لر داد روا یک ےک سی اھ شب نئ اھتوچ روا نم یکی نا ارم کو روش سس جو یک ںام یٹپا مرد نی عاق

 میک ارپ ںیہ رار مروا ھت اترکا کرم ل اح وکں ور ارش سرو ار لول شوت لا زن نم ارام یلیوا میک ےس سیم ںوٹیب

 ۲ امت ترا

 هدر ۔اھت اہ درکن و الج فرط یک شناوکں ود نا ےن سا ےل سا یھ یئوہ تشہو یب ےساےس میز ےب ےک ساروا نکی یک

 مو پا ںوودرب ےس سا ےگ وج لاش ںیم ںورادعباترگو ےک ارد هل نامات اپ ےک ادب نب بوقت لاس کا ےس ناپ ںولوو

 لج یاب ےک نایز نہ کا رموو روا کدے د تز اہ یکے اچ سی ےن ناطاس ون ید یب رتوکت قام یک اطلس ےس ںوہناروا ےگ وہ شارات ےس

 رط یک یا ل نم نت تم ای د لواداھد ریہ دارفمو لب ےن سادعب ےک سا ینہ تسلق شو زوزرخم اقم لیٹ ز1۸ ےس ا کک تں ااہی ےگ

 ون اباد اسم[ بج دواایکررتمزروگوکن نرم گر ات ےن سار ب ییلاو فرط یکن اسمانروا۔ ایگوہرادرجتت ےس نال

 گی دم ئل ےک ےیل رکل حل اور نکس سارواایل ےنراھپارپ تشلاخنیکں اوکں وگولروا یورک داب فالخے ک سا ےن سنا

 لا 6 اج الچ فرط کے رانکہدرکی دەانب تا رک اصعب رش یا روا ید کور ںی ےسا رک ڈپ فرط یک ا ےس نار سی

 تو قامت تن کافه یدو کوکی یک پا ےک یا چب ےس یارک روا ایگ ید ویسا تق ےک ےس ر پام

TADS 

 یاد نادری کر قراری ار اند ےس سٹایددنعط ایا لوا ا نر ییا روا یک الچ کاب ےک فسا مز رعب ےک سا

 راک اک ا یورو اپ تینا رصد < یاس راک اما یئاب ےک یگدن واال گاھپ ےدیق یک
 ایکو توو ہک ت اہم اہ د فو کا

 تط کا روات ریش اراد اور اک شمار دار ںی ںوٹیب ےک اس۔ایکم مات سیم ناسمتےن یک نب یی گاھپ ےک سا

 داد نی یم مان اکی کس داده قاب آل اپ ےک اےس سٹاک نشراکی نب ینا ےنایسو الوقت اےک سیاھتیھبی ٹن میئاربا سیم نا

 7-۱ الام ےک یا ایر ر تس ترازو یی اے نٹلادبکن مر عسرباےتبارت

 ص
 ہرا ےک اروا گیج یک نابن ب ب وقتل

 ہدہاحمای گا کھ تا ےک ہیخاطوار الا کاکا ر ںی ےب ےک

 یک اروا یک نچ ےس بط رقروا ر یبشا ۔ ادم در وکل ونک اےک رک کیپ کد ےس یا نال ۓل ےک داہچ یئادبع نم بوقت بج

 ےہ یا ر ڑ ومو ام ےل ےک یا ےل وقشا نبا گز و برای پچ کود یش برخ ارادوا یک رت راپور ید رکر ورک واین

ET 

 داچ کن ادب نب بول ے یا اھت اشابا سود اکر ال یہی ۔اھت تاج اہک قفلاےج اھت یما ناطلساکس نا وند نا. .:ناطاساک سنا

 اراد کس لنروا یفوہ ط وضم تموکعیکب وقتی سیم سنا بج ںی اھت اک رکو دعوی ھت تل پاپ ےک اد کیک تا لب ےن ےک

 ےس اھت ےس دغ اف م ف سوپ کوج یک وت کل حا اےس سا ےن سادوااھتفوخ تے کاج ینا ےسر مالا نیا ےس ایک آس دان یک

 ےک ےن رک دب ف الغ ےک اروا ےس رک وج ےک طاس ےک ہیخاطردااب ال یم لوک ابسا ےک ےناپ تابخ قباطمہےک لایخ ےنپا وو سیب ۔اھتاہک



 تور وا لنت فلذ- برع ویو توی زا . 7 7 le نورلغ ارا

 را سا ےک یتا ےسا ےس یا بج ھت ایک ر قم روگ ت فو یار قابل نه کن: بوق سل زا شاپ
 یال جے تاک درو یاس ےس کک ےس الع ےک قاب شی شا هرکی دلها فر تا الانا

 ےک یی ور نت اروکل و یر اے تز اجا ےس وج یک اروا نلاطاس ےن ہیفعاطرداایگا آلا و سیٹ ۔ یگ یی دزناکک ادوخ یک
iF 8لود مک لا 1 ور تاکو یخ ےس یارک کرو رضا انک لا اے ماں ا اوا 1 م ںوہ ا  

 اتکا نرو کن شف لول ے کل وقتا کن اے کا ار منی ایگ نار آے ٣ل ےک ناانرکی کی رفوخ
 یک تمل امہ ںیم یب یکایک لاطم ےن ا ہکک کں اہیب ۔ایدرک اف ےس داہج وکب قتیل رکخ جگ ےہ ددنچچ سی او برخ ےس لا

 ےن نج ےہ بس کیا ےس ںیم بایسا نا دره تا هلن سا لات ےل ےک ےنرکواہج ھتاسےک نیک ٣ے اج
 روا- یار تفکیک ین ال ها بکن ب ب وق ایک داپ ےن رک نج ہحتاسےک یا شو زوزرشروا ےناچ فرطایکس وک ب وق
 تا لا مک درک رات ھتاودناف ےس عئاوم یم ےراپ ےک کیا رپ ےس لکت نادوروا۔ ےس و ل اھتسا ف الغ ےک نا ےس تہب ھتاپ ےک نا
 شر ال ٹراد نللاو ۔ ےگ وہ توف یحشاورداایگوہ توا کت اپ ےہ

 نت

 تاحقاو ےک نار اہے ںی بے الغ

 ایان کن وارد کمک وگو کن الت ناسا کک
 و. ے رام رگ تنعاطا ےک نی دحوم ے الخ ےس یم نکلا دہ یب دو رها ےک ےن آس یم لوکزوا ےھت ےتج ری تالکنج تانز ںولو نب

 ےک نرمو سی سووا درج ور انی د توکد یتا یم ہقیرفا ےن عفت لا نہا گز ولار یمادوا یگ ہن بایماکت سولی کن مادیت بج
 یل ہ ےن دان ےگ ےن الوریما اکے ٹرک مج ت۔اروا ےگ آں اپ ےک لا گول ےنڑب ےڑب ےس فارطا یکں ورانک ونورت الا ا فالخ
 رم ل کر یتا تع اطا یک اروا ۔ یک انپ سی ےس ام ےک توکو یک کا ےس نا دا رواد ارش روا کک لا تعاطا ییا ےک اےس
 ناتا ےن یا تای آباد فرط یک ا سار ھوا ۔ایلرک نت ےسارکاچ سیر مےن ساذف ایک فی ارب قلت ےک ناسا ۓن ںوہنا
 یک است نایک برف اپ نجس نموده کس اپ ما تا نا لم وو وت ادرک رقم روگ ب تاضورخن تب ےک شاروا
 _یئاوجیکت جیم کر قلا یز ام انکا ازدا یکم اتا یکی اے ےک م ابق ےک توقف

 راورپ ںامرفےک صحت ےن ےک سادحب ےک ساروا ےک سا ےس ہیرے ادرک قاو ےن دایقناو تعاطاروا ےنانب داو لابو و کک ت اہی .
 ےک لک موک الت کت ار ۔ایدیطخ اک ان ےک رضی انب ےک سا ککے مک یاد ایل باغ ب تار م ےن ںوہناسکی ےن نج
 دور مگر ار اپ ترا تو الو یل مان ےک نا ےس ربانم ےنپا ےن ںوہنا تاو مولع ہییں ےک سا ںی دب ےک
 اس یدک ےک ناروا نکا روا ےس اب فرط یک ےس ہکراخخا ےک بالاروا ںوسارل یتا ےک مک نل اطم ےک اد یک وتو
 موقدوا۔ےہ ر ےت ر۷ت سیہ ونر سزا یکہضیلخ ےن رہ دواایکد یر گے ےن رکر اتا باقلا ے وہ ےھکر اظ ووکب دا ےک ناروا ہر تسراو ے تا یک
 ۔ےہر مئاقرب تلاح یا لفت ود ےہ راتجییکں اپ ےک ناوکت ارقعم یآرلا بحاصروا فارشا ےک

 _ لاین هو اپ یکتسمولع ےن رسا کس ساز لقب e :تالامے دعا ےک تافو یک ا کز ولار
 ابلاغ ار لر بس نا سرعت ندرت واذب فا لات لقمه ےک ایر ےن شرما یھب ار



 سوکر وا اق ی اک ب يه ای۵ زا لم مر ل....نورظنتا رج

 سره دات دو سال یاهو سنتي ساپ ےک لایعد لیا ےنپا یم ناسما وبا ریما
 ۔ایگل کے

 ےن سا نک افد یک ا ےسا بج ۔اوہ لی ح لےے لاتا او ریما ....:تالاحم ےک دعب ےک ساروا تافو یک نا ہار بما
 گات اک ا ےن نا ار شی ۔ارت اج ری داگردنب کی نپل ال ےیاایکراپ رد قو کا ےن یاازپاے راو تاک موگو داپ ز ےس بس ہو کا یوم

 رک یب یک کا یکے ا یا کت میم کف الس اےک یا یت ےن نار ھا ےل ےک تعاطا یک اوکں گوارا امام آخری اقا
 ین بیو ی تفاوت لب نا کا ناتو ایکو زمو اکے رد یکی اف الف خمس

 9 7 اکن اثع دلو اس

 راورجش ےس تا اطا اروا کو رک وانعب فالخےک نا ےن اب ین روسی :تواخب گلاب یا نب ہیرو اھم

 شم لرب جاچ رزگیجلیپ ۳۳ اکت الاع ےک شاد لا کس اےس نامے یر لووت ای ال وک اولا را اروا ایگ

 هو جان ذا: اھکےس ںابووکم یشاربا یب ےنپا ےنائاروا ایگ آب لاخ رپ نا یم تافامضمرامصماروا ییدرکی ئاھ ڑی ووارفموالب ےن نار

 ۱ ۔یڑماع وبا تبنیکس اروا ںیہ ےک

 رواایکم اکا ب وخ اکن ا ےنہضیلغ۔ے رکا وہم راد یت یاب ھتاس ےک فیکس شر لا ےک کارا یلفاذس لا

 ایلنا ترم ی سما ایا راک تورا هرم لا نا ےن ساحر یا۔ ےہ فا یا

 یک لا تاج یب یئکن ج یار نشیکل ےک لادد روا رک داش ےس سا ےن نانع یت ےک یا وت اب آں یاد یخ ی حت اسےک ترودو راک آ

 ات ترشی بکس مو کارو کس روا کس تست

 دعب ےک ےناج پے کب کرا لابی الا ڈا رگ یم ۰: تاق الس س ن اسما یک شا ا ما نئاروااب کر وبا ریما
 دیگ است اپ نگار نیل کابل نام کارو ما ام کون

 هوا سا کس یار فاکس ماقا اوت کور یاری اردک انس نا ارم خش نیب نانعد اما ےک سا

 ([ص8 17 رتا سانلار يسر لا را رقابت ےس نایک تسود درو ےک تموت کن ا

 نار مشن نب نان نا زم ےنپا ےن نئا۔ایدرک و ران یارب ےس ںوخا ےس ےل ےک تورش یکت صوکقرواایکم برف اس زارد ںی ےس تزع

 لا ےک تصوکی تا ےن ساردااھت ای کوباق ےل ےک تیز یک رح ےا ےن سا کنی آرا ےل اقم ےک اوو زت یوا م ےس داپ اےس

 تاک تیم اپ ےک یا ت ہا بوک

 نب دور مارک عب ےس یادوم اج گاھچ ےس شاپ ےک یاو ورکی آل یخ ست لوکس برزو... انار اک ا کز ولار ما

 نیر عم ےن لا ۔ایداچپب کت لومام ےک سا ےارکےددانپ ےسا ےن لا ہی ۔ےہ نشیکیا اکہ خذےس یمرماع یقبھج ایپ اج ساپ ےک الہ

 اپ ےک ےتابس نک نامل طع ےس لی ناری کہ اچاجایکن ای چ ےس کاک یجرواا یکم ال ارم اےک ارج داد ز تس راد لیک

 اس تاشو کس ضلطلاذچس اس اما یک پيام نحو کرک: اک رحب ےک بارع ناروا نا

 ےل ےک سا سی کی ارد کرج کون تب ےس نل ےک اب ےسارداایکاروپدہع انا ےس ناطع نئادواد ےن اروااھرارةقا بح 7

 ادرس اخ

 نج ناک سا یراد لایک لاش ںیم تاضوبق ےک ےت الو اروام ےک لاروا بارخاءرئاز جلا ءبایہ ءہیطععق و ایرکز وہا یماروا

 پا ےک ددم یکن ار نان سیر و ریما یک کیپ ناست ب وقع نب سوا بج ی 8۸ وا۔ ین بس اک اع نار



 تور وا لات فکس بروم توی + زا ۷ قالب... نمرات

 واک ےل ےک اے ناوت عوف دب کیاوک اع چا ےس فیت یورک ےس یا یاب وتب نب فیل ردا یدک وف
 ۔ایگوہانماسانم کنار ہں بازا لج

 اےک رک ا ںیم ےہ زیا تست لاو راز و اوم گج ب. ورا یم کر
 ہک ایک ناو اش ےک نیب دحوم ےن روا یو مات کت نیم بر میت ںی قم وق کف یلخکا او یہ دن افاکس ا ۔اھت ا اج ام یو رکا یھ
 یکن ا ےس ےک ےک ںوراوید یوگا رش نب نشیب یھب کام ماس ےک نا ےن روا ید تو یکے نک رضا اکیا سی و

 لی یا داٹمے یرارط یا تساروا دیده قاسرگز کاظم چا ےس ادای بیک ئل ےک ںیاوو کل الا
 - ضرالا كلام ہللاو ۔ایگ

۳ ۱ 
 تاعقاو مہا ےک رود کس لار واروا تم الو یکن انے ےک اروا ت فو یار

 ےب تافاض ےک یک اروا یہ الچ کیر ووو وار غر الپ روا ایر رر اف لا لود کت ناست ھل ۵۸از ارجن اطاس

 موہ ب راع ولاا یارک رت ےس ادعا ےک رپ وب بلای مدیا رو ترش سرطان یا نم نت 70
 ہنایلس کک کں اہی یکم ایق ںیہ ےل ےک ےس رعب ےن اذا اپر آے ل رم یو کن اع ےک سارک ج تاک یب کن اولا اطا
 _ایگر کوک رکن اسم ںیم ودرھب۔ الم ا اب ےک

SS 
 قو اایدر کپ ےا ے طلیضار کپ وہ رہا نک مال مارک یک شش ٗےن شاملو سهم هک لا یکم لاقت اک اں رخآ

 الچ کت کیس لیٹ وارمفمہ الہ ددھب ےک  Eلیلا ےس ادھجت اس ےک می نپا نا
 یا تنو سا۔ کمک گل سا ےن فو مار و اوہ للفارس نا ساتو رک ۔ایل نامہفیلخ انا روا یکدرکں ورش یر کت عجب یک ا ےن ںوول

 ممارپ کرادی یک اہ دو تا یقباطم ےگ روتسدا پئی آب اوج اکت یلوقےس فرط یکں اوتيکل سام اکت سی پارک شا وبالف سوت
 بت لات سل تا تار پرک کیم اذ رپ را اکا وکر
 ۔یدرک[ ورش ا

 اضیب یر ادم اک راسمد یر آں بس ار کرج سنین یوم ناطاس سنتر کات نفس ی مارا ناو
 کا میا ےل ےس میس سس لا قاب تنگ را یکت یعووکن اثعاداو ےن نیا رمھٹادادک
 گل اس نایک ؟باخب ےک ےناچوہ طوبقخم تن رگرپ تفافلاراد لش شمالی ارز ارور اوج وب تملک

 U رک ھتام ےک اےس کل کد آل او لر ےس کے اھ سا ےل ےریبروا اتاط کک

 ۱ زنم لا روا بیو وانی یلور اوری مت ول ا ی ود روا انک کے گجت هک نا نکن کک

 چیر ذ ےک ںوتج وف ینپا روا یکے ل تی تاک معیت لا بیل سا تالار ایم

 ۔ےڑپان انب ماظم ظوفتے ل ےک ےرجتذ ےنياوکدعرس یترشم یے دباشردا۔ اے اج وہ بایصاک ےک روک ویگن نج

 اکہ ےل ےک ےن کت امرت اےک ابا درک نا تلخ سا ارد رم لوک لا تی لب
 رپ ےک نابن بد و یکم رنک اھب باس اش حر رجب فرط کت -داگ من ام زهر ات



 ورا لات فکس برید تی ے+ زا ۲ مخارج. نورلغنی را

 وج کت اصرار هم EIS UE REET ایردنس دنگ ہک یکل لا لی ےرانکی نا

 دورود نر اپ لاک ا 2ت یکدر جت یک وک ئاھب ےپا بج رکا یار ا یرکت اصرار ھے ا ےن اپ ےن یاس وصلم

 ۔ایکوہ عر اف ےل ےک ےن رک وک الع لرش

 ص
 ںوعلقروا ںوہ رار لک ی تہب کن یک واب روا وار فم

 تاعقاو تالا اد ے٦ روا ڈاک ار نہ نات

 روا نیب رام ی رش نب نا بج
 روااوہ یارب ےت العءاروام ےک ساروا جاوے ہوارفمروا نی ذی بہو لیپ ےس بس لیٹ یدریچپ فرط یک وا رار دوم اروا ےک سا

 ۲ رس ار لاک گفتار یکلصاح تیفقاو بوحجے ںوقال ےک زاردرود ےک سا

 تان و ارفمر یماددالع ےک ساە ا آ نیٹ سیٹ ھ ل۸ ہققاد رب یک کل دق تحعاطا یکل ا ےن راجہ لئا تال ر کور صاھیواایکخ نکات لورم

 یو ایک رک ولوکں وناد ےک سارا درک ی نواب 2 ٦ یار طن کیا یب تم نب

 ہل ان لو ادرک صحاح اک ار کوڈ فرط کتی ےس یا ھر 6 - - 07

 یو ر بتن گل بلا ایکو مروری ےہ ںتیفحرفاج ےل ےک یاهو وز ازای کس رکا ےس ۳ لا ورب یورک ی کد

 اھت الغاکں الار یس ےس ل ارواح لد لوم الف

 میمااکن اروا ایل رک واخ ںی ںیم سیف منا فرار کس نزار يک نما م ھے ریہ روا ایگ آن است یاو ورعب ےک ا

 زیرو الدا ےک م وق پارا نادت اخد ںکیایآ فام ےس نا ےن اروا کاب ےک کس لااقل نو کس یوتاب رج ورا زن لوم

 ۔ایگالچ لب تافاضم ےک یر لا تا سےک

 ی ےن نا تس یار لب هارد دار یلوماداگدہب سیا ےس ںاہورواایکب قت اکن ا یھب اہو ےن نار مھخن نب ناثع

 ادرس بوس ےس نوچ کف نج ہفودرحتم شی اےس م الہ الواروا باہ ر ےک ناروا ھت یارک ےس الم ےک نت رب یک کک ی و

 ےک نا سیب. نگ ےل سیم تو یکن سار می رکزوھچوکین ج موتی دوا رکا اتنا تعاطا یکس ا ےن ںوھاراکرخ انا ےک

 تار ئل ےک سا )روا بامر یی اروا ۔ ی کز اہ زاس وتا ےک نانعرواایدرکع فن ےس رود ےک لوا کرک ی وقلارہع ب رگ ءارما

 ول اض کراس نانو مارو اي ضد ورا کل مارک کام

 یی زد ال وا ےس شش نی الا فرط یگ لوردحب کس ار ایک رت روکے سیل ناو لیتا لرد اس لا

 ہو فرط یکی اردا ےھت روش ےس ما ےک ہہ درلیکو ایل سم اکو یکل ا ےن یلاقدنچ ےک ہجابتص ںیم ساروا اگهی

 فا انس یار ناپ و یم تصوکعیک یب ککوام تامرداایاولدہضق را تسا هر وال تب بوم

 ت ےک اردا تاک رد کرک اد ار یش ےن وو ای آم تتموکی کہ یز وا شیو رواایکدنلب توا

 ۔ئگ وہ عفت ےک لا یھب تافاض قا ےک ناروا یہ مئاق تسوککیکس ا یم نی قم حرط ایل کراتا تع اطا یک ا

 پار وار کی تپ اے یا کب یار نامت یک کن برم کیک کف رنک دارغا م رور... تب ناسا



 اک اک ار کے ےک ال ا اھ ھا سٹور وا لنا فا بروی هی زا ۳ کرج ....نورظم رات
 و ا ا ا تھ و ےک

 یم کر ش کش ہدف کی اھ چ ہپ نا شد وواو ناعرا ےک یار چ قا ےک کا شی وت اھل نم یہا تبرم اک اک 1
 بوق نفس ردای اچ فرط کب رخ ک کرا ای ردنس تب اشرواایلرک ےس اراک راک یم ہرصام کن ا کک ند سیلاچہپ او ےن لا
 برخ حط اتا یان م تاقاش ےک نی یب ےن ار کت ای لرک را گپ انا کس فسفر اجلاس
 ایکو لوخش ںیم گنج یکن یرم یت ودعب ےک سوا کسو لئاش یاد یک ی اداب ےک داد انزوا قال مامتاک سوا

2 
 ت الام ےک تنو اروا بایساےک گج یاو ےک وم کا ےس یا جک

 ےرہاجب ےک آےک ںوراگددم ےک ہرامن لا نب یئادملاء سض صو ا نب قوی ایل و لا نب طو الا گز و کن و گچ کذب مہ لیپ ےس لا
 وای باک نی تور لا نب یت دلا بجھ ۔اھتایگمایکم ارکااڈاکل ارب دجآں اہ ےک نکا ر ب اشتروا اھت ایگ گچ ناہماترکگ اب
 تی اب سیال رک مرد حب الطا گت عطا اپ س لات دام بن نما ناتو

 ۳ ار تا تع اطا یکی اشارا کا بلو نشر واایکو دام آب ےن آے ےک رک وج کے سای ہک ولار یم ا ےن ںوکوا ےس تہ ےک ےیاچ لما
 ےس ےس ابواب یا زت نیغ مہ رضقاوج ےس وہ ےس کارولو ک ی ےک چہ یا ےن او یکولشفنکں یم ےراب سا ےن نار ھش نب ناٹنروا
 ۶ کلا فر لر رسا تگ واک شوگر کارتی
 اچ اپ فاطع نی ال نداد شا

 مرکز ید می کا یو یک خ کتان عکاس یاران کامیاران اذن ار نت
 تالاع ےک نا ےن مج کذاکن اتساد لو لاءایگوہ ارب باہ اجر کز وبا ٹو دعب ےک ار هه لپ لاک هد کل ےگ

 سرم فنر ےک سز ذی خروا نام بسے یتا عو ا یوم مم یت نایمرو ےک اردوان اثع جر ط اے ہاید رک

 ات ی لوس لار يک تر ط ی رازی یا ایگ لچ رود بنا یر شمودرداایک۔لمترپ سا ےن ناثع یش لا لدبج
 تہ ہد رر طیئادوااھ اتا انک خوان وت زلف ارکان یرادنلممےس زاس ہوے روا کک نج ےس یاب ےن یئادحب ےک ارب ایگ
 رزرو ٹاپ فرط یکطسوا بر خمر کف گاھب ےس لار لس ات سا لود کند تاسف اس اھت تاج انھڑپب ےگ تہ آ
 ۔ےاچ رک کلیپ کا ایک وکو زاب ددا تیک

 نی

 تاعحقاو ےناو ےن آس یی یم ےرصاح ےک ناسملتوا کچ ر یر اپ کیا تا سےک نیر مایہ

 0+ 0 -  -ص-- 7 نار نب وقال 2 ناطاساکن برم یب بج

 نفسی لر تارا یاس هم کس ساروا نر ھرواانب نما اک موق یک ا فس ابا ڈاک اےک ناروا یت یو مرقم
 وار قہ روا۔ایگوہرادر تو یل ےک ناوج ے ںودحرس نا کس نا ےل ےکر الا نباروا یب تام اتو یاس بوق
 ۱ روااھڑب فرط کن شو 9 یو سرو م کاک دعب نادرا ےک تافو کپ اب ےک اروا ایکو غرداف ےل ےک ےنرکک نج ےس



 SE برع عهد تو زا r لب... ندرظیورج
 ںاہو رک اکو خرد ےک ناروا یو کور گہ ےس ناقد ےک ت ےس ا ےل دا کلی ےک ےب اتم ےک سا نا

 نیا ےن نما متن نشو لا ےیل ا ےس لاہوری ت ایکو ی ارح اک وق یک اے ا یددلجر نیک بما ب ارور نت

 یو وب تبار ورا شکاری انا ریال قی شیو اب ےپا ںی الی زوج و ہیغاطروا ملا

 ست ایزو سلاح شاپ ےک بوقت نب فٹسیب سیم ناسمچودرفم ....اناج الچچ ںاہ ےک بوقت نفسی ادوار
 دیک بساط ناروا یل رک ی نزار واکس نا نت لس اسب ےس لاب دپ ےس ف کی د

 لس برق نت فسی آل اس اک ز۹۵ بس لاو ابو ووکوھڑلا ےب نا ےن سا ہکں یہ ےگ رکرکذ ڈیم مہ هی ےس ار ا یجروا

 نت مارپعوج سو ی سا 1ے تش اپ ےک تار لساتروا ہر ر پک یش ناپ لپ بناج یک اد لاہوری ی 9 ر ہموررل یئاھڑب یرسود

 اک ےک ےک ےب انتم ےک کاکا نم ناخ اےس وے دا شرط کہ رخ سارا اف

 ےن سا ہقالعےےک یا ۔ ےک ے ر تکا ےس لو وکلا ی نو لای وام ام لی شل لو نان لا

 یک آب او فر طی بروی ارے کج لھ اےس اراپ کر یت و نت بقا هک تا

 نت تنار تر يک اراک ان اڑ ےک سا روا شا لب لات و وقت ےک کلب ین ۹ے 9م یی سا لار

 ناد داد ےن کای اک یاں وفود زکے اپ کوردی ساروا یک اب ےک ےک ہا 1

 ےن نیج وج رداایکنالچ فرط یکب رغم ف سو رداایکمایقر طا یکن اش یک ارواایکر قم سفارب اک اوکب وقیل نب یک با اب چرا یکم
 ناو بل کے داق کارو ےک نل ییوچ یکارارور متا ڈب ےک ہم السو الدا ںیم ساروا کک ج تاہم ےک ب وقع نب فرا ےس ناسا

 شی عاق راج ضرب ںوریشےک نارکاچ ساپ ےک ناک نار جناح اگ اھب ےس ںاہدرپ بج 2ے اتوم بو فرط یک

 دلبر بم ال 3 لم ےک نا ککے رھے کیادوروا شیدا یکے 7ای ے اے نوعی فر ص ید ورکر وصحم

 ت تو اع زظ نب ہب فین ای رک ڈیلےک ساروااھڑب فرط یک دردن ب وقل نب وا :ہض م مورد اکب وقت نب ولا ۰

 ےک سا بوقت ال نب فسیا روا ئل وہ اپ تقو ولروا موردن نیب موہ عر لا ۔ اگر لو یاس کف و ابو کس کز اہ زم

 1 یی کن اثخوا ےھ ڑب فرط یکن اسمابسےک بسر جب واایگ اےس نار اپ

 ید دلار کس نی ماش کد شارپ »هلن تس لا بوق نفسی لجن استوک لو

 لا ےن ب وقتی نم فسپ روا اے سیم ےریوکن اےس فرط را ےن جفا ارکو اڑی و لاپ ۸ ارعش ےن ںوھوکن جن

 ےک شب داد یکم یبا بناج یک ولیعتےن ساروا انب یھب ے تار ےل ےک کچ ےن ا ی فر

 دهد میام سا برف ےن سئاووالع ےک سا راترکک لہ ماش عاد کت لاس یا ارو روش انک روا یک رتب دع یش ییا

DAN 2ےک ناسمروا ایل رک قرب نی ند اب رواووارفم الب ےن یا کں یب ےک رکر کد ںیم تالاح ےک سا مچ کا یج ۔  

 یکے ید یا ناش کک گلا اھ تاج سک آے امریکی ےناد زا اچ درک پا یم ےرصاوح

 ۔ے الاو ےن آل یم تانیہ دن آراء اش ارگ کی اد ہک یب وکلا یار یک یارعب ےک اروا

 ص
 نو تنا ی اکو رص تروا ت الام ےک تموت یک ا ڈوبا ےس ےک اروم نت نا

 زج اعد راک ایگ رر کو بوس یم نامی موق ین | نزاع وایرلس رز ےک ںوجوفیپا ےن بوقت نب سول پچ



 سوکت والابق فا برو توی زا o م لج .....نورمکغ نہار

 نایب کس ی ارعا ےک یا اب کے اتد ا ںی > ےہ میلا یی چن اپ ےک ےر اح نا ناک ایمن ا تعاطا ےن ںوھرکآ
 ۱ ۱ -ی لاھتسوڈ گا کت سو
 یل مہ گےک نا سج تیلوخ ناز ےک سارکوجایاق ےن یبا لاربا نشہ الخ نچ ےرامہ جم .....: لایخ 1 ۱ میئاربا نج ھی مالع
 تے سا ول ایپ ےا بج روا ایلیت حدود ےل ےک ےیپ ےنپا ےن یکا۔یئاپ تافو ںی ساھید ےن نکا رخ نی ناثعیکےھج لیکو ےک فرامصمد
 کشک لا راجع شم تر رک وارده کلا قو یکی را یوگا که دود فسا ایپ
 لار دوو 2 هک چت تا ژ ناف یار ام بیس اپ

 یکی رک واس مکس صف ییا ورک رکز وار یما نب یاد با ناطلس شو یئویہ یک کا ےس مدارک ساتھ کی گیا یارب نب ہحشی الع
 رانا رب کس ارد دا ےک ب نا ےس ےک شزن یکل وزاورد ےن لارواءاھڑپ نوتتادیلاانادہناناردا ین لار وول کورت
 ناطاست اس ناارواایالوک رام ےک داولادب بس ونود ناک ی وخت تافد کپ اب ت نزور ناروااچیک مانی فرط وقربا یوم

 یرامی یر لج یا تقام ےس راج یک ن اطلس ےک ےس و ےک یا رت یکم آں یب ملاع ےک یار یت کیا ےس ںیم ناذت ایکن ایم لاح اکی رایی یک
 تلخ لر الت لک ابن لات ؟ےگ رکایکم واچ وہ توا یاو ناطلسرکا کا پکے سا ےنوھچلاذے اچ وہ وف یت ودایکی کک نے پیک
 اب نسل پس وب چیلر حب سس ار ےک پاب ےر اھم ہہ کے ہ یب تقی لو + اتم ڈ ےس
 یب ۔ وہ قم تعیب یک ا تقوی حںرط یا یکم اقا کیا یکے اشم تاید ہہ اتیا ےساروا سد رپ تاپ ےس یارک ج فرط یک
 کا اتلگںوہ ےداھتاددا ذج ےک ےن وف۔ے م لک ےل ےک ساتم ےک نویس نب اط ےک روتسو دوا نگ وہ عشدرگےک ناطلس نپاداولادبع

 دوم لس ویگن

 ہو ے دعب ےک یاروااوج سوسٰااڑب ےس ای غالطا بج رب ماقم ےنپا یم ےرصاحم ےک ناوکب وقت نم فسی دوا... :لاگم تسدربز
 یکی لوح نرود سنگر ی راج ہرصا کن ا کیم نش لاس آس ےن ےس نوےک رم آیا ےن اردو اایکوہ لئ اک یر داپ ب کم ولا
 سین کک تں اہی ےگ مرو ےناھکےہ وچ روا ای ےس ورم ہد کیک کک ںاہی تب ون یش یئاھٹ رن ےن موق یس ات لا لا

 شرف درو ایش ا ۔ایدرکاب ھ کک پیج ےن ںوھا ےل ےک ےنالچچ ۔ ںیہ ےگ اھکی پا ضعا ےک ںوناسناودرم ںی مایا ےک ہرصاودد کا دہ سستا
 ےرادقم یک اشرب کیا سم نا کن ا تمت یک مرنا کیا ےہ ررکوہ اٹ لٹا وروا ین رک یتا ےس نام آں یتی ٹیک
 کیا روا ل اتش رکا ھت کے گل ار کی اروا ےھت ےک د ن لے فصل ےک وم ہد گروا فصل ےک لاش ورروا لر وراپ ںی ںیہ آو و

 ےک ےک نا تشیوکاک لو ڈو ھکروااھت آس یم تبق کل اق: شوک ر ییااکں وری روا وعر در مروا ۔ یک لاق تامام تمت کد
 اتش ور یو لب پ وا یک مرد ںی ل ایک یکے اگ دش داود مروا۔ ںیہ ےتوہ د ےک ل اقش ییاوج اھت ب آسیب معادد ےٹوھچب ںد ںیم
 مروج یک ایچ سیم مدد چا را کیا سی مرد سیمی اھت اتم تبق یس یھب ناسروا یم مدد سزا کت قیم یھی کہ کروا ںیم

 لوھچپ کیک شاگرد نر سی ترو لد لا کوا واک کب ی کرد یش ای روا قدااکی جٹ ہر دوراب( کانپ )قد اکی کروا لیہ یم ۰
 تیتانیوم متر سام ور ںیردا یکی مم مرد رد کپ ش مرد ن کرہ کک: م تمت اک ن کل اقش
 _ےس لمس سیم 8 ارووروا وار اروا مرد یڑوپ رم ںیم

 بوق نیم فسول ےس ے رضاحمےک نامسملنرواایگوہ ات نام اسودوجوم روا لاوما ےک ںوگول لی تالاح نل :تاح ای ںوگول سیم ےا
 ہت لو ابآن اپنی اندو روا ےگ ےن آں اہورکےن ناسا ات ار يک فاضا مم نک ز ضوبتم یک شروصروا یوم یوبضم تمولع یک
 اپ سا فرا ےک نیبدعومے ےس روا سن قدوا چیک تاماپپ ےک تبحیوا تحگاصموکں وہاشداپ ےن فی ایدہ
 ترس وکلا شیایند تنو سارکا قطر قاری ترا کس انس مور ھم عر

 یارواے



 شتر وا لا فکس بروید جوی ها ۸۷ م لج... نور ارات

 ناروا ےل اڈ ھا ےن ںوبنا چینی اج ساید تا لہ روا یوم کالب رون کھیت کس اروم... لا کب وقح نفسو

 فو ناطلس ےس ںوھآ ےک لا اھتے شر یعوج یز وا یدرکادی تیفیکب یکے ک نا ےن یادو ۔ایکم اک کی ئل هستم
 اگل ست هاو کارا نوت یک مکس ہد وتا درک ارات لس لود اش ا اں یل اوہ ای ورکر ووو 2۹ کد نا ر7 ہرموکب وقتی نب

 جر وا کورکی ٹو ا: یکل ا ےن ںواذخ ایگ ل کاپ ےک ءارذو ےک سار کف یسک وا ںیمد ٹاک تیک اےس ںی کا رامز یا ےساروا

 حس لو اپ ےک رشک نارواموق کن اروا نایز لآےن یھت فوا حر ط سا ۔ یر ت قاب یھی یئوکی کد ہعےک نار ںیہ ےگ رکن ام ہیچ مک

 ےس کی بد کرے ۓادخ تصوکحپل صا کتا داٹہوکف یت

 لگتو ےک تن ای زوبا ناطلس جرم کیادحب ےک ےناپوہود ےک یگ اج ین یک امی ابا نب نج ....:تاقالع یکوضاروا نا زولا
 راج ےن یا اچ اب کار فی سم ونان رک رکن اشک قوت تند کر ی )انتاج م ی اھت شک
 لا هتسا هل ناف تاپ کس لاو یکی الان یاری ساره من لا قاب ناداساکش ام کوا آف رص

 لی ںومداین ےک کک نام چاه دشت. زمانه تاب خار کرم رام ےک مے ن سا ڈٹ اید ات یش ےراب ےک ۶

 راکذر ایک یکدنز ںیم ںی یک ابد کر اج ایٹم کاکی کیدو آی یادم کف رام روا فہ آکار ج یڑ ولی اندعدے

 یکدیق ںی ںی ۔ ںیہر یکن یاب ںیم از نل ےک ےنوردرب لس اتوبوس اچ وور وارا

 با ذخ کیا یک نز یک لو ویک ورک ب ی رق ےک ںوہج کے کا کام لو الد تجار یوں وتاج یہاں ےس ےس راہ وا اےس تاز

 شد الط و آے سا کر وایت ںیم تلا مکر ابات تو یاوج اوہ جوت فرط یکی اع سا آه تو یر ات

 باردا ےس وری شن اسد حب ےک یگ لاعتشاج کومو د تلہ وانا ند نکا د ب اوج ےن ناو کر وس رک ےک انا باس

 ریسک موم افراد کس هرکس نوکیا دو کب انرک مو روم ںیم ےراپ ےک نا ےس ےب دعب ےک

 ۱ ۔ےاتہا لایت اوج ےہ یجداتوہ ےگ ںی ل وقیکت وم ےہ وہ ےتڑلس نٹ

 مپ ےک ںیہ کھا اک تل ئل ےک ناروا چپس ام کاخ اگ کک ر وای درک اکا ےس یس د تمام ےس اروا کرک راو تاب یوو
 -ایدرگ ور شانود ےن نا زولا ناطلسروا ۔اھٹنارکوہ کا [بضلع اپ ےک سا

 چپ ہناھت کوہ ےک آش ین ہکی ٹر تلاح یبریمروااھاوہ اھ پ کک ییا ےس ام ےک یاں کے نایک ف اق نکا ناپاک ف اقا

 هنر بکار کلید لانه شک راشاروابالد فوخ ےن فام راي لر لا نارود اہک
 ۱ "کلیک کن اطلس ےس ےس اشا ے فخ اے امید ب او ےس ےراشا ےسا ےن شیٹ ےہ ایآے ا ڑپ

 ےس ےک اروا چ ایکو م توف یا ب وقع نب تسول ہیکاہکر وہ ےرٹھکے ناس ےک یا ےن کا و یال روا گد تز اچاےسا ےس لک یب

 | س نا ےن یاو البوم آیی اروا اع ےس ےن اروا یوم اب غراب لداکن اطلح تںوہایآ اپ ےک پ رکن میگیاکتب اوبا

 تاب نقل لئاق ان یاں وذ نایب

 لس ۱+ ترور اوشو ےن سا هوا لی« لو اب کس ساوه ترس نزب بوت بج کلا گیا لی مازپ سا

 تیم لا - یکی ےس راد تشر ےس فرط کلاس ادوار لپ نو تاکتیک قم
 0 ےپ ےئل ےک ساذو وہ تب و کان ںیہن وکی کس ا او درب تساوی مافی فرد الوا یکن ار ٹن جب نام ےن اووم اروا

 یکن اردا یک هان تس لا ذس لوح بکس اوت سن رم لو بام کششی خان نا
 لاو ما اما اقای تڈ یش ےس الم نا ےس ب وت نب فول نہج ایکو ر اورم ےس لویرادلمم امت ن ا طامخ

 مرگ اکت ام لساد تب ارج ساک آں او سیم ںی دادی تا لی سوا برخھ دوا اھت اھکراھٹب رپ ںودجرس یکن ا ےن سا ںیہن



 و ا ا اک ا ا شر لټ تے بے اتیا زا ٠ ٠ ٠ ا مش... نورظن ات
 ےگ یر کس یم تافضدحتآ

 7 .لفف

  تالاعےک کتا یقارود ےس دعب ےک ہرمصا یم ایا ےک نا زواا اطلس
 ترمولی قبا ےن نا زوہا ناطلسدصب ےک ی رک کتے کیا ےہ ضیق ےک نی مم ےک لوی رار یارو ےس تلف یکم ایاےک+ صاح
 رداایداگرہوکں ولاو ےنرکت عاطا یکن رم ےس ںاپوروا ایک و وارغب تا ےک وقوع یاں ھے اد کیک طی ازم
 ایک باو ےک کر رق ناگ ناوک اس مال کیا ذرات نرم ین لا نا
 یب روات ان ےک ملایدروادیذسرذاےھت ےگ وہ خیا برعل یم ںوفد ےک وہرصا رپ سنئایکرلھچپ وس سلا ےن ارحب ےک :یئاحڑج بوسرسلا
 لر لو لس نکن شام نت برق

 لس راک آلا اي الی ناصقترا ایکب قت اسا ڈوھتاکے نا ےئ وہ ےر ہک ی ب ےک آے سا کلو ورپ ےن رکھیے ک نایزولا
 رھا واک ور ساروا ایکس کت عطا نات ےک ہر قاب لخت. شیری دوا گے ےتالع ےک نی دو
 یئپس یم کک دوا یکہ و یکی رطلقرد کت اغاب دات “ےہ وا ںیکط ہضم بوخ ںی یی دمر کت مک ییا ےن ایگ انار
 کش اخر را ات له فیل رش کام تاسرداادہ اب ہد نارود یکا۔ےیس اج ماکہا ےک تمرم کہ ایشا لوھ یو
 ۱ ۔ایگوہ لاش

 سض
 ران کت وو ی ترانس ناسا

 کس لوید ارش "و لم یم ءافرشےےک نا یم تافاضضم ےک لاروا اب سنو یہی رفا تو یت
 لام یک رب < ںؤدحرس یر فمیگ اروا ییا مک اخ ےس ا۔اھتہقیلخ وا رک یار یم الا نیہا صفہ ارا ی نواں وو ناروا عر نایمرد
 شر سا ںی سم اسیر با اومد جام ناکام وب ارور ررکت عو یکس لا ےن ناز یت روا یھت
 اھت اج ایپ نیم ےک نایکجاھت ٹی دیک

 فول کک کل اہی ےر مئاقرپ یاد واایلرکب اح وجرفرط یک أن اہرابود ےن ںوہ ناروا ایا ام پ نا فوخ کل اذن ایآی اب بج ناع
 اھت اج ایل ان اکی ا کرسی انمےک ناسا یی ٹوہ تی یکن اد نیو يصعب ن اطا شخ ےک س واں وو ناد العر ناسا بوق نب
 یاب نا قب نب فسیل بج لات تکر ضلع نام کر اود ےک نا تام ےک دمر اه طلای اردو
 ےک ےناٹج ےس فرططس ا ین ےن سذ کب لطدم ےس اہ اح ےن نار نہ ناروا ںی ںی ییا فرط کن رش روا اب نم ےتاالع
 رک سج اک گن ھا کک نا ےن وہا باز دو ا تو ایکن یدعوم ےل
 ۔ایدرکل ان ا ا

 مرا برق نفسی ررط لات 2م تست کلا وک سرا یئرموکن ارم ےک یئاڑلی نام ز سا
 تقی ا ےک بوق فو وک اغ ہر عوم ںرط کف الما یا ےس فظن ی یوم من من اایمرد کس یا



 شوک الت فلک بره توی زا 1۸ د تلج نورنا ترا

 ےس لاف یخ کل اکا هی تف تا لاد درک آت فا ی کار کب نا یاب ےئل ےک ےناسکاوکم اه ی دا ےک

 ےک یکدم ںی ایی ایل لاکر اب ےس توگو یک اوا وتروا تموت یئ اروا ورکی وقوم رکو اکا ےس باتھ یا ےک یا یکے ا رکھ کن

 . ملعا یلاعت هاو تایر آ

 ص
 تاعقاوو ت الام ےک تسوک لب سو الاول

 یکن ایوب را اتے رووشروا ای ےس دح* یتقالخادب ,تعیبط تب دنم تریغ+ شردنارودہدنم شاد زادہ ہددابب تہب توا

 ہلسس سارواایکب تر موکم عار مو دعا وقےک تمولع ےن ٹیکے ہاشداب الہپ کت ان زیب یابی وڈ گاہ یکت سمولک نا ںیم یر ےک تافو

 تحتام ےک تول یک ا ہد کک یک لاھ اید تیپ ےس ےک ناوک اع ڈ یک نج یپارواایکہت ند ون یڑپ یناھٹاراو نکا یھب ب تول اب را

 بک فسا اه با روا +
 رونا دے مک کت س ایس ناپ گرا زوج نانو اھم اکس اہناہشروار یمااکدیوس۔کج انس ےس یک نب فیرع ےن سی

 ۔یگن الصا یکم مار م ےک اروا کا یدلنب دح یک ا ےن سش او ایکن اح نب یوم یم ناکک کں اہی ہےتاس ورک ار ف رم از ساید

 ۔ےگ ےن رک ارتقا یکم یلشایک ارد ایلرکل وبقیکے یر طیےک سا ےن ںوہنایکں یہ ےتات ںیم ےراب ےک ارسم لا

 وریا ےک تموت ییا کرس ںی کر تاس ےک نرم یب ناطللسہ کی کں وہ ءادقبا یک سا ات مکاھرادوخوو بجھ
 پا فری کن اروااوہہحوتم فرط یکہدارفمروا نج وتی تدد دعب ےک سا ۔یک ےس سا یقباطم ےک شرم کاروان اپ حتما ناطاس

 ےس حا وک سیر شناووکر عا .ہطع نب ھشروا۔ درو تع اطا ا اوا ں وش ےک نارواایل کز م ںوہش ن اے یا کک تلا ںی کو ٠

 0 رلودروااپ کم تس ںاہوےا ےن سا ںیناھتنایگالچ لاپودعب ےک تافو بوت نی فسا riz اک بلخوار ٹی بر شارروا

 ۔ایگ آں ہئاد فرط یکن اسم واےےیسر رقم لئاع ارپ نا ےن یا ایل شاپ لو

 نج ویب تو یکن ا حرط را لاو لا ی رقلا ریس ستاد سا بیا رک ںی یاں ہےاور
 مک سرش تل نی میک یا ےک ناروا ےۓئایب رکوٹےس نب رفیپیب روا ےس شی نا شیپ ےن اروا وو شری

 وج کد ترابا کہ نت مو لاو اطس نب وا یگدےد تراما یک اضمےک ساوکن نب فسوا ےس سز رگ الواروا یک اط عت راما

 4 را تعاون طب رد ےک تل را - يا ی اکل ورنشاپ کس بمب یزع کی زار یک اروا ںی ن ییا اک نیو

 ےنپاروا۔ید ےد یگ ت زاجا یکم ےنان ہلآےسارواایکر رقم لاعکییراہلا ن وین جب فسیپ رالاسودرورہ ےپا رپ بس ناروا۔اھکر انب اف

 تارے دو اع دا اچ ےنپا تراما یکن ایا ہدالعےک کا کد تس اچ کے نانبہلآی ھچےس ارواایکررقمریمااکووارشمو الو خام مال کیا

 ایگ آں یئاو نااسما خر وااڑوھچج ں یم

 .لص

27 00 0 7 

 اه مون ای ماکت جرج اون ےک اےس ہو کت ٹکا کناف پا سیرت الم اب کراس لا



 تورو ا لنت ف برویم وه زا 0 مخارج ...نورظنب ورا

 کا بج روا کو نی ےک ساےلاو ےب رےک لو ایگ ضق ری ہدارفمالب ےن نار پچ روا- دان می )سا کس کف فرصت 3
 ےر نایمرو ےک داولادبمن یب روادوارفمی کج ںوکاج نج اح راتدوخ اکتصوکحیکک شب شی ہن ںویکہکایآل یخ سی لو ےک لباچ سا تاوہ لانا
 ناثخدعب ےک ا ۔ایلے سرت ام شرم ید سے وہ ےت رکل ےب وما ےپا ےن سا لیہ ء ود لسی ںئاووکںل ورا
 -- اجرک تس لاو لایه س کار تک

 اھکر ےس ہر صاحماکس ا کتزورد نیلا لب سنا لس ها کس لی سن تاک اچ وار شش هیتر
 +؛ بج روا ای د شاید ےا ےن نئ یف کاا تحعاطا یکن رش نب ناثع ےن یزد کس لای اچ فر کرک رپ دم
 دون یارب کش رب لی زی اس وہ لوفغش تہی کے رصاحم نایزو ھر حا ےک یا ۔ درک واب فالف ےک اذن ایا اچ ںلیاو نامسملت
 ۱ لیگ فضا نم اش گارد ناسا

 فسر ج رواں ر آں اہ وے الف ےک دایقمناو تعاطا سنخےفایکن اروا اب ےس نار وفۓ آب لاغرہدارفمؤالب نیب میپ بج روا
 ےہ کر ودروا ےس اھو ردرتکل یش تحناطا یتا ذالمااکلھچپ ےس ےرصاووکن سا مشینہروا کپ ردرنکت وکی کن یم یب ےس تافو یک قی نب

 ارواب ےک یار کر زس رھ یا ت رع اطا یک اوت یک یواش والہ ےن و قولا بج ےک کک لاھ انوا فرط یک ت داع کہن رک مام واخ ۳
 زی وبراد رم تر عمر طاخ کل ادورکل بلا طلا نس اروا ےک ڈبے ال ےک اج ب اویل 3ام
 توانی یا ےسا ےن یز روات شابک کرب پا باک اہیں ےک اوا املا رکن: ن لارہ کری وبا( شے تملک پا ےس نا
 ۔ے ےک چ یورک گا ای یت اکیس اروا نر ارپ اٹ اک ارد ای درک شے در کود سیب

 اق م ایل نرم ویک راک ایلع ےن ںوھ جب ۔ایلاڑ: نؤاپاےسارکا فرط کر کیس میت ہو نرود ناب
 ام اپ کوبا نویس هک لود لار لوکس نمود رب ک- تافو گو نفسی رگ ای درکدرپ ےک ناماکاک
 یکن ا شم اس نا زار ذس لا لس لات زاتما رگ ےک کا للود ات لئاش یھیرومار سا یلانلکا جن رب لب دنم ںیم کشا
 ناروا اپن ۔سردم کیا بناج یکر ہما سی ناسماتےن یادتان بجا اتمام وکلا ےس کف یر کت سی
 یکی رادو یکی وفروا یروشا وو الع ےک لا ۔ےئ دانہ یھب ھگے ک نا بخاج ںوٹود ےک ےس رد رواایدام ررر قے ےک یر زت ںاپووا ل ولوو

 ۱ ۱ لام
 ناپ تاک ایکیلاطم روا کب لط نما ےس ھما لا ےن یوم ز بج سیٹ ایکو ہ لصئاح قم صا مان ات تم را

 توت شاتر طلا نردبان لود نا یادت اپ چیت ےس ےک اچن کتے زاد رد ےک کاپ تسر
 زور یکے ار کتی یو د تاج فول الکی ابا تس یا ایوب اقر سا ےن شیرگایکب لطتزاج
 بایماکس ےب و نم ےنپاہدمکف اب مکس اهر تنم نمک ماش یی نادد لاک لاو بک
 ام امر ترس لر وا یوم ناطاس تموم روا- یدک لس ند فیش ید و

 ص
 نالع باردا تع اطا یکرئ ازل

 نایباکت یلوا یک اروایرادر توس لاپ و یک
 دورے اج لو یھب یب ےک دعب ےک سا ۔اھتالاد ےنرک دن دح کل ا کم ذ نب نیو اھ عو تقاضا کا



 سوکر وا اق فلک بر ۸ د یھ زا ۳ رج نورلف یر

 رہاب ےس وباق ےک نیب دعوس سط یلاونب بج روایلر کل اش ںیم ںوربشےک قو فاروا نی غم ےسا ےن نیم لادبونہ رو ایگ آں ےس الع ےک نہ وم

 درغم ایک من کوک ویب ےک سادحب ےک سادوا نما من ےن ںوھنرپ سا ین رس یکن ایکوج ناسموا یک اچ کینو الب تموکح یکن اروا ےہ
 یک قم لئاعوکں ویب ےک سرو یوقلادب عن یب سا ےھت ےت ااعےک نی تور را نوروز نیت يا وو

 روا ےج ےرتشاپ ےک د رضحا کو چاھتے نرم یو اما سوی دو پال کس ککے رکاءاروام ےس ںوقالع نا

 ے اپ امد کا دمروا ات ما تعارف ایج یگراچ کتوام تام کج یکت اب فالخےک م صخم تمبر وبا

 کس ادھار ےک ںوجوٹیکن ی دوم اپ ود ےن نایساپ نب نگ الا ںی سے ےک ایک امج ےس اہ ور اکر ےک ہرا اکا کیا یکے سا ی

 ۔ے رقت انور ر ختم ج ایر کرا رر کوکی اشم ےک ساروا۔یگرام ٹول بوت و اایکو ہل شاد یی سا 1 درب زرواایکورصام

 گا راتفدوخ لیم سود رس یل خم پاب اک اروا طسو الا گز ولا یارو یئکوہ ے مک ڑھک تموکع یک عفت یب رج رو... لا ارز و یا

 اب ریما اکن ا کت ن وہ تتر فی ہورواایکر رقم مکا اعرب ناو زاھکا نیا ےن یادو ماکت !ےہا ےن ںوھا وے نب

 مایا اےس ا ےہ یا اتو راک ہرا بارو لاو نما ےک ساروااوقے لو را وع رئازجلا نالع نیا ...: ناع نا

 یی نزاھکا نیا ےن سا شیٹ ۔ایآل اض اکے لاج نج رادوخ اکشے ا وتاسب لے اند سام زاھکا نا بج روا۔یجرلصصاح تمولک راز لئا ںیم

 گوہر اوسرواایاتپ ہلآروا ایدرکن العا اکی راتدوخ پاک حر واایدارکل ا یئاروا یکن اور ج وف جل ےک دارفارایھتبح اصرس پا یا تار یگ افو

 پلار کے ںوج وف کیہ اج ۔ گی لن وف کں وراوسرواہدایپاپ ےس تہب ےن کاایک اج کای ےک ںونطولا بیبرحخروا لوٹے ک ںوب:معرم

 نج یگ وبا لع کترود لٹ یصاقناروا ئگ آب لاقرب ہقرشدالب ہد بجرداایگم آب لاغ رب ری مے س ترب شت نر ۱

 -ایداسظپ لٹ تبیصم روا یدرکی درک انکا ےس یا وت ایک سارا برق

 ی تکاب اوتادی ےک نالع نا ےئ وہ ےتاج فرط کب وقل نب فسا یر ایا سجل ویا شات یا اکر لاا

 1 کپ اا رگ یکی شاف ےس وہ ےس دن الطا ر اےک یا ےن ناو یو ااا تع اطا کن اطلس ےس وہ ےک ی راز آسا

 ےک بام کنی سو دوچ روا ایکٹ ڈ ےس ام ےک یا ووو ای درک ا ےن دلاخیمادعب ےن سا نیل اب ددروخماکت یل رک لات

 ےن سا تیر کیضق یب نیٹ دالب ےن وما ناطاس بج روا اب راترک تو ےک ےل ام ےس سام ہا الا ہضام سج اہ ۸ممق تان ماس

 ای آل باد لایک قوام طناب ردیاب نوین فسا

 روال ھے لادن لرد ای لپ 1-اگر سیم بلشدالب ےن ا سٹی یا

 کرادرب تسد ےس لاپ طرش یکن ایکن اج یارک آگ ےس فیلم تخحےن نالع نیا۔ایدرکب تهران ارگ اس ورا

 بار اش میزارم !تتس روایات اڑ با ےن وبا اطلس عر اردو اایلرکل قم رکی اے ناطلس تھ و ناخ ےک

 ۔ایگ آں یئاد فرط یکن اسم ورھچپ ںیلی_ ےگ ہل ساپ ےک ناطلس یم بلخیر رواایگرکع وکل یم تظافط یکن وف یک اسم؛ نالع نا

 ایگ ترم ورک اب کر طرشت پروا اھل لہو ےسا ےن سا یھت سش ب اکر یک ا یک ن الع نبا

 ل

 اماچ ي نامت کب رخ لا
 ن یک نک اےک نی رہ وا یک ت داخ فالف ےک روا ناطلس سیم اف رک کے تاک تراک نات نی ناری بج

 اد نا خر ناطلس یک یر یز اترا کر کت جیب یک اےس تلخاد کب وقتی نیر مزو ےن قال یا



 شورا لات فاکس برو ۸+ توا زا ۳ مرا تر نورلخنا رج

 ربا ناطاس نارد کا _ ایک ی ودعوا ےس د E سے ایا تای کس وبا ناطاس نواز
 وج کای اط ے ولا ناطفس ےن یار وا۔اھڑیش نج ا تر رخ ناری نت بوتل نی نانی یک ادیعسواداا: توف را
 بما یر رن روی درگر انا تس سرت انا اوہ ایکس نا ےن لا ےودرکے اوج ےر امہ سن ںیہ ے آل اپ ےراھےس ںاہیب کوٹ
 لر صیاد انار تاب سا یتدلج ری ناطاس ای: فرط کے رانک

 ےک سا کوی سعد ان عام لپ یعسوقزبا ناطلس یئاھب ےپاوکن ادب نب بوی نب مک
 ا ےہ کدے دوام سم ےل انتم ےک یکاھب ےک سا ےسا ےند پا ناطلسرو گال نال کے سود سال یی ای اکش وچ یم ےراپ
 اوور واک ےس دل واج تیا ےاروا اانب .ریماوکی وار یما ےب پماد ایر اک رب ناسملت هل ساروا یر اونا
 رد لاو یس اےک رکج ےس دورو را توا بوخ اکہ لئاد شد ت افاضمےک ناسمپ رک پا نلج ات الھی)

 -ر ! ایام روا تافاضم ےک لا ددرو ا ایکو ہدنب عافیت ےک رایت یک اناث نہ یوم وت یا اب مرق فرط یکن ا نریاجہ ےس لاہد
 ذوب هاو لب روا تاالع لوصت کت سوک ی لا وہ ےھت اک ر یاد یس لا ن اطلس

 ےس ارزو نا ےن یا تاو فو قسمت ذات اشک اتریش یک انس ین بج لب
 رو م ے راپ ےک ںوروخ ناطاس هک نا شرق ترک اد لاوما اوو ںی ای اگر فا یه فیلتر تو ہتیاہ کیا اک ےن رمکب اطخ
 اولد یوکے اب ےک یا ےس ا ہوکہ رای لطم کت جام کلات بوقتیل نج شیپ ڈر ہا ےن ساکت ںاہی ات رکا ڈی
 روا صور رج جت فر رژ شہد ےس بد یک وطن ا دایک اپ حر ناو نا ےس اب کا ےس اپ ےد
 ۔اگل ےنر کل ئیھکپپ ںوتسود

 ےس رکی ود وت ایدرکدنلب تواضب ملی الخےک سا ےنرھکےنٹب ےک سادعب ےک یاد کل ادواای گال فا کبریت کاور
 . ملعا یٰلاعت هّللاو ۔ایگآی لا مگن درت تو قل نارک لابی - هک وہ لئاخ ےس ںودنشاپ ےک اروا ناست ےک

 ضش
 باہساےک ناروا ت الاح اد تبا رصا کس یا

 ےیماق یہا ے ےک رار لم یا ذ وبا اطلس یک لا هک صرتی سس ناسا اه فرطکب رها ناطاس بج
 لادن ںیم بلخیداو ے ہددورد اب ۓئ ہہ ےتاھشا ہد ا خاکت لہ سا لی تمام: دارو کات کاب فرط یک

 ناسا یف اتوبا ےب نا ےن ساذق ای آ وہ مک ے راب ےک ناسا ناطاس بج رب ئی وہ ھٹیکادرگےک سادارفاوہ درک موتی
 گام فرطگیلهکت راس اساس لا سا کز وزآ ی بیت تم کس لار وا لس کس طرشت ۰

 ۔ےز ئقرپ تو یک ا یہ ںوتلا یم بلخ لاج دا
 کزن شاد ا کا ےن ےک صا دیسک و نوار رک کس لی راو ےن ووا اطلس

 رپ ںیہ و روا سیکس ای ف ےہ ےک ےک رہ ےیصاقلا یارک ۔ ےس روھ روا مومو مان کس یار کج یارک ر کاپ پد کلا دکور
 انالومے ی سارا اد ی تام يا ےسا ےک یا وا الم ےسارپ یکی او ےس فسا بم لار

 بج کے ںی تاک اخ اں لو ےک لسا۔ یش اوخرواوزرآ یک اس لوے اے تو سا ای ےسا ےس یک وبا ناطلم
EE E 71یا ےن یار  



 لول فک بروم تی زا rr شالج.... نورظی رات

 وب ری ارج ۔ ی راب فالحت ےک ہر اب روا فولخ نیا ےس او کک نکے شزکل اس اپ کس وبا لاطلسول ویموآسش تل تسولک

 وای شن اوق یی رکل ضا تمولعی کی اوج سیم لدےک سا رض ا وت جیک ید ےل ےک ےن رکبلطتدم اپ ےک سا ےن

 ادبکبض اک اک یکدم لاقتااکف ولخ با بج ....:تالاع ساو ےس آی ےک تاق کی وغ ییا
 اسمان پاس نازی با مد بل درخت ماست ایکس ای

 ری آید تس سام روا يک: يا ی لک تیک زد ارس درس ی یا ناوک

 3 ایدرکل اف ےس تالاعےک سا ےسا ےن فوخےک نر تو
 لس مپ دم رم علا ےاروااط ےس یاد دواوزر کی اپس 7 نج ایس نیب نام وا اپی آی کیم ش بلحشووروا

 روتر لاک یادو سی ےک موہ رب رماع ول اچ یس اروا یک نے وخ ےس یاو تر را روم ید بی
 دما گور کیت تاریک

 وا ےک رم راس اکو یا اس مدار اسکنر ال ےک فلا ادا

 تم کس رک قوس شادی

 ےس رسو یک ایک ار ےک ار کوک اےک لول ر۶ بخ زر وا ووواد زے ا روا اکر ر قمر الا ادب پ7 دراز یورو

 مچی اج کسب زدالب ہکں اہی نگ ےل کتری را ساوه تاتو برقی لا ےن ںوہنادوا نم ےس

 وب که م اپ ےک تمان 'نہادوا ےہ ر ےترکک نج ےس ا کتزور یگ اے رکے ميل تارا سوال ےس ںاہو

 یک زاب ہلہ انتم رع ا ےک دت نایمرد ارم ایل ول کت روا ےر گے ءارواب ینہ و ودعب ےک سا ایف ولےس ا ےن ںوھیا ںی اچ

 ںی نوف ادام ایت یا ےک سا وت ایک ےک ے رص ایک ےک یاو بج ومب نب وحس روا ےگ یاب کس ناطاسروا و هر تایپ

 سو فر کلا رب مبل ان ناری ےک یا ےس اں 2 ۔اھتاتر کچ یھب ےل ےک ےن رکن ےس ںاوکں وج ناپ هر کر

 کس یت دعب ےک تدم کیو رگ ایہ اب حس ںاہ ود و ذی مع الطا یکت واب یک سول نب ھا کک ں ایر ئاقہپ تلاح یئارواایکنآ

 ۔م لاتا ۔ےۓآ یاد ےئل ےک صا

 لف

 پے ا لابن نار

 یار آکر مرتا ےک ناطلسروا تواضب سی نج طالب کف سا نت

 لس ناطلسرواا سی دشتاوت ایگالچ ناب ناطا كس ےس کا ید رک ی نب یوھروااپ آں 1 باو فرط کی رش ف سوا نب بج

 بار ما یب یتا ںیم نامسمن ےن اروا لاج ےس جد کپ اے یا ایدرکل وزحمےس ہنایلع ےسا ےس لاذف ئوہ تیاکش یکل لا ا

 راقرےے ا کس اروا 0 اے یے رس رک کیش

 ۔ایدر کرانا ےس ےنرھکاہیلا ےن سارہ کے ےل ےک ےن رک

 این بنانا اپ ےک لاود بج ود چت ار اک ا ا ےن یا و اکہ دادا اگ ناچ کیا فرط یک اب ےک اطلس ےن یارب

 نس نب فول لام ےک وبا ناطاسروا ایم اد سدیم فول واک اروا یکم ںیم کو وتا گہرے اروا

 وت یت ی لیکو یورک چنل لر تم لباس مرگ اوست لپ سا ےک یز

 ۔یکگ نج بانان وفا سا



 سوکر لات فت کک بر و ات زا سس 2 ب...نورظنیا را

 ایگ آب لاخ وار مردان ول فست نب روا ایگ لچ ناسملتوروا یئوہ تسلقوکن اطلس ںی ناطلس ںیم کج سا. :تلگین اطلس
 ن وف تور اما مور نجوم روايت سارا کس لپ ورا کس نہر لیٹ ناسمات صو ناطاسا نیرو
 تم وافب تس نایاب ے ےک کا ےس یا ےن فس نہ ھوا ۔ ےک رکی رنک کل ا ےس ےک ہک ےل ےک ےرصاحعےک راجہ رکے نوک
 یاو کدے د توا ا ےک کف کچ ےس فسول نب یم شکیلہ ےن سا درک رت نرو کوک نت تسلیم
 ۱ ماپ کا لاسر لے

 روا یکے ج ےس تایل رک کے بس نزار ای چپ سنگ اب هدر اھ ےک ہرا کلا گز مور وتس روا
 رازآےک رکی اھم ےسا ول ایگ ابال یاب ےک یارک چے ےس ار یا ےک واک دک کی اوا نرس ن: تس روا یک لند دز شنای اطا
 ایگ آں یلاد فرط یکن اسم وا یک ت ما ےس ںوگواےک جاوے سارواایلر کی ض رپ ناروا احد راس کار چناب درک

 لیب ےراب ےک تعحعاطا ےس یم را ناطلس ےن اردو ا یف یھت ود کل ا فرن روا یک تاناتا بوخ پان نلا ےن فسوا نب ھم
 یر وص ےک یار حاکی راک ایز نہ نکا ر روایت روا فکنامت فرط یکی ا ےن ا وت گنگ

 پال« کتی لا هست زیو سیل شضاو لبشرواایلر کش قرب ےت الع قا ےک نج آیت روا یک دعو یک کس در ترا
 ایکر قمر واک اہو ےل ےک تعفادم کف سوا نبرھشکن کہ سوپ ردا یکم لک اق ےہ ر لاردا ایک کپ نرش یا ےن ناطلسرگئایگ آب لاخغ
 ناروا یکن یکی وک یم تیس تم اے راولادب عیب مو یقا اکی ےس ںی روا لات ےک ت انزرواے ںورنشاپ ے ںوی رام وا ےس سا اروا
 یت یاب ےہ ےک ےک ر نور. لات بس باشم کورش وج ےہ بیشن یو ارتش لوک راي آی او فرطک
 روا ںورنشاپ یدعر روا یکرمش اعم ی روال تورو تس نارناف کاروان کارا یر ییا ےس یارک يک + کت ا ںی کاوو ردا
 روید لوم وب سوم ساری تس لا لو اب < نامه ا هند لبیک ما ام
 ےک لاب وردا گاف کج لہو ےن لو لب یدرکلرنبرع یک چاس ےس ےک ناروا کوے د تاج ا کسری داشتس لاو فسا
 | ایک ن ایباکےناخدیق ںیم ںوناب ززتشزگوج اھت رت بیج لیے ا لاح اکت رام ی اروا سیل ب وخ ںی روا رازاپ
 یو: تافد یک اک ی لاھ ب کپ م اقم د پا سیب نیب

 ض
 ےک اروا وہ ےک و قولا اطلس

 تالام ےک ےہ مام ےک نش اتولا ےس ےک ادب
 با اےک رک قے ںیم ںولاد نادناخ ما ےپا ےس جو یکی رد اہ روا تس ا رفد یکی اکیس مد نوا نااس

 تی لی پاس هدايت شا براون نزن لم لو اس میرم نماد کی و یکی اروا اھت اک
 اھت ات اج ےل تا سا تمام وسب یخ ی اروا تیلو روش سس لات عامر اھت اید

 ے رکی مرض یں اج اھیک یتا ےک ںوتسود ےہ ےس آے مے رکن فش جوبا فرط کاب پا یا... تو
 تر اتن لب یر اط شارب کب فود الع ےس کا ات اچازکپ ےس م ان ےک رہنے عراق مان ےک یئاطقوج لالب ںی نا۔ےھت
 ۔ے لاش یھب



 سورو لات فک ب وتی اھ زا ۳ ٹنل ....نورلف ار

 طب ےسا یت ہدایذ ےس دحروا انا ڈ ےا ٹکا میا پاباکسا یم شادای یک یہ دای ےس بم ےہ لالہ ےس أ لم بس نلا
 فالغ پاپ اون تب ے یا یت اچ کر کرک لوکس ںورف اکی ف وخاکومواء اگل ر سارا ےسوو داد نہاود ےس جو یکس

 يا دوس والس نا الان ئامن بحاصمانپاوکے یہ ےکر ماع بارک وھچتں یھ ن پاپ ےزاھیکے بد ےنیم ےساروا جر ےۓئاسکا
 اک رداہبد تخاچتتسدر زروااھتایگر اچوو ےہ تست سورہ ذرب ماتت ےک یاہو سول نہ رتی اب ساو ےن آے اقم ےک و قولا ےس ر ماع

 -اتب رات الوداع یھب وک ٹ ےنپا یھبے جو یکقاو سا ناطلس۔اھتایکرہ ام

 بس نر دوا یلاماسٹہب ےتوہ ےتاھظاودمئاپ ےس تیحصکں وہاشداب ےن ماعدا چپ ےن نش توبا. :تمیعو کن اثع

 چہ لم تالاع نا ےن لا بج دول ۔ایل ال ھتاس اتو بص رکے ےک عواقب ےک ساواک شوم چ1

 اولا ےک یا ہد ی ئانچ ے دے د ےسا تارو کپ اب ےک سا ےئل ےک ے کر ود یکروررک یکی ا ہو ک وس ناطاس ایک وسی رت

 ۱ دیگ لای
 ید لوس لک تصویب کا ایچ ےن وہا یوم وک وتسود رک یک ساروا نقشات ےس ےک یا اطا یک اب یا بج ۱

 ےک وھدوکرھاع یلا نب دوحس عن رک تسواکت اے لوتسوو “ےک نیخش اتولا رپ ےنپاود سک اگل مازلارب ناطلس ےن ںوہناےغ انچ ابر

 ںی ایر رقم تنو کر هد وا لک لا ۓاجوہ راتفروترپ رو دوم ایارسکا ئل ےک ےن رک یقوو ولا نئاطلسروا ےن رکے

 اط یت ردارماع یا نج دو سس ڈے نت ت سود ئاخ ےک سا ںی ںورھکس ےک 2. تو

 ۔ےت یھچارزوےک

 سطر علاوه لاک ادا نور بو یٹوردنا فراصمد یم آیکرھگے ا ےن نئاطلسوکخ الم ونج ...رالوم

 دامی آلات اس لورفاس سطر لب ازت کلش نی ےک ےب ےک ر اترو ردود لا دے

 کوبا ںی حبلا ےک کل ں م تمد یکی بس ےک لابی شکر کوری
 هی تون: ما کس ادب ےک اقشار الما نہا نون شیک یا رم ام تیقوروا تینا یاب ںیم تمواقع

 شئاوٹےک ساروا ےھت راددم )ےک ھگےک وبا وفود اي شیک الما دلاری نب کے ںیم لددار تراس کس لا کر

 ۔ےت کیک ش یھب تلف ادا ےک
 ںوراو تیا رقت اس ےک یارواء ےس وہ رضا مرحب ےک ےناج وہ تساخرب ےک تا ےک ناطلسر زور نکا ںیہ گپ رکن ایم مہ کا ایج

 اھت سیم ویب ےک ین یر فوج ےت یھبٹکی ہم تخم یا نج بکا فور عمےس سی ںومالخ ہی نب کیلا نب وم مج دوحسم لوتمے ںیم
 باشند ین سزوانپا ا ےس ناروا اھت ےک ون نبی یب ج

 ے زوارووکبجاحردااب درک لتا ےک ںوتیود ہا ےن ںاوقالچ تپ اکے ن وہ ھی اےک نا بجوکن یش توا .. مون فش وبا

 ارت اس نفر رب نیا اطا ےک وہ لشو سش مات رکا بیت

 دوجوم لیا لئی درک یے ارک وے زاددد ےن نا نکا ایلرکدنب ےس ردناوکے زارودرولایگپ جی ے ۳ کیا ماج رسولا

 ےس اعمال ےس یک اتم یی موکت لوک دل درس نا کاخ یکم اهم
 - ست تاب اے ںوگولروا ے ایل لرب ےس یاوگن فش نیہا ےب ےک اد واےہ یکت مضایش ےس ناطاس

 دن توس سرفه وار فرط کل س ریس لری بج ےس یل نیب ومر الاسس لب یوم جراوفار اس

 بم الو رگ دانم ںی غ اا الب فر یک ےن سا ےسا اک انچ فرط کار نب ساپعراد شر ےک سا ےن سا ئل سا ۓئاجوہ



 سلوک وا لار فک بر وه توی زا ۳۵ مر ...نورظ نرخ
 اقام ے نیفش اخوا ناطاسووخرواای ورکی اور فرط کر مبادا یم یب دقت کت دوم ین اعمال ب ا ولار بی ر كا
 سارو یاس ارپ ہاکتسشلیکپ اب پا ےاروا یک سے ا ےن نایخشات وا وب ترتیب تگ کر الاس پس ء اگل ےس ےک
 نا ا لا لوس ی تیر رد روا صوصت ی کت سی لات
 _ایگن ترک ےل ےک لورسودہددوااید ورک ات کن نفس لا شورت فال دق

 کیا سا ےس ےس آں اہم ےس ناشتے شٹدالدا یکن ا اجو وراد تبار قرب ےک عراطونب لب زن آهک تسلط ن
 ےن کاک اه کچ ب کک کریو دیس کس لا لپ اس تستر انچ یکتا اکل اپ ملف ےس ےک ےہ اک فرط
 ج او ےن ھم 1نایک وف رطل ا

 ۱ لس نت زوج یر تیر اکیا ندای ر رقما اک افاضم ےک ہدارفمروا بار یشوکا یوم نب یکم ےن سار چپ
 ار را فرض کلش وری یورو ایل فر کب رخداد لو ہم وکد حس اچ ےک اروا یں ےس الع ےک نیب
 ةیس در ورش ساب تاقتاپ ردا ت الکل کک ےک دا رک ساده کس اید ریپ یھ اک اکدرصاحمےک یو ھتاسحجاسےک

 ص
 سلرشناو لک یفش تا ناطلس

 4 بلا یاران رک رپ فسا نم
 بیا گو رضوي شبا را واکس یار وا لد و رب یا رانا 2

 هد تراش لر اپ ردا ۔ تی وہ ورشم توک کی ا ےس بو کس یک کاپ یا یت عام
 ںیم وران فش وا یو صا ا یدک بہرصاحےک شام تم اترو ارواایلر /م۶اکےنرکل ھر سا ےن نیشانوہارک
 تر 2 رشک سوب نہ روا یل ام یک تیام یک

 جر فرط یک اتع نہر ںیم تس اید یبا دد کک ںی آن ایم مک ایج ےس تسود ےک یک قلا نا« نی ریس دن ون
 ودع ے یا روا ز اب زاسرکل ےس نیم اوبا ناطلس ےن ا ےس جو یکی شپ ان یس تہ داران و مہرب ےس لاود ےس جج "رک
 ور حق علت کس لاک بسر درگ نا سهل. ناطا لب ساک لا ڈچ ےس باہ یک ادرک ل

 ےک رکرارفرگوکف سوپ نیب جوا ایلر کک نوک اے ن ناثعن یر مک یم جین ےک سٹشایکہرصاحم ےک آتا کس موس نر.
 تے ںوزین پا ےا ےن ںومالفر ارامہ نانا ےسا ےن ناخن رپ ایج یگداوس تقو ےت آں اپ ےک ناطاس ا دکر اح ںیم تمرض کن اطا
 ایک ورک ب صن نوچ رم ےک ہوکر ےس یک ادای یان ناسارا بہی ہری اکساروا یگدرکادج ےت عن درک ایکس رک ون

 رس قرار لیمو ریس مان اردکان نکن ٢رپ تافامضم ےک یو قنلادبعی ب روا سج شناو لیتے ن ناطلسر چپ
 روا يدر تپ ایر لاو ناو ذکر اب نهج مم نانا او س ےس کش عل ر و ےک یارب

 ےتی اھت تہ رن بنجاح سو نا ںاہچ ۔اوہ شاپ بش لی نادیم ےک ا کتن د نج وااوہہناورفرط یکن اہ دعب ےک ےن رکرام بوخرپ ابد
 -ٰیاھت اء اتنا ۔ےگ لب مگن ایم مہے اوہ لاعوداکل ا کتںاہی ۔ایگ آں باد ناسا تروااک کت 1



 لیتر وا لااقل برهم توی هزا ۳۹ مخارج... نورلفن ات
 سس

 ھتاس ےک نیبدحوم ےرصا ممے اج

 نایک ل احا ےک تمول اوز یک اروا توم یکن اطلس سیل وط

 ھ جلا انچ ایکو دارااکےن رک نج ھتاسےک نیب دحومدالب سی ترش اپ اوت ی آت دا یبا وے هرکس يا اطا یا

 ۔ایلرگتض قر تافاضم ےک اہ دوا کک نج ےس نا ےن ںوج وف کس ا ںیم
 شواهد کسر ت ےس ار رک رص کنار کک یکم تتار یک یورک ین سر اسپم سوار

 روا دراتا شش فا اد ئل ےک یارک یم نس یماےک بلشر داد کری کو لق ےس یاری ہرے اوج آہ زان کسي واو

 یا فتزور نوا EY 8 افاض مے ات روا یکم سقط مر اپ کرسی یک نب ید ما ایگ آں ییئلاو فرط یکن ام اوخ

 ای آ ٹول یو ماک ان شااپ کسر کین ےا ناماھرارکف نج ےس

 ا باک وتی ھ یم ہقی رخ او یک اپ ےک لیلی لا ہر بوزن اطلس رک ب کد یر ف اغ ےک یوا ناعم ےک تیرا یھ ےی
 یوم ر الا سک لا ہدیکی کرم یگراددم ذی یکںیوراماس ےک ناروا کاور ںی وف کر شاروتمر واوان« نر ووم تاک نا ےن ا اھترادرس

 تہ وا لوم تس ارپ ماتم ےک جام اک ے ےک اتم نا ناسا شن ب فرط کتی رفا دو یب رکی لارگایکی درا یلٹ نج

 مر کتیا ماکت قفانم رپ یا ےک ناطاس ای آ یاو یک ب یوم تتفو سن ایمگارام یھب ر اس مال کس اروا ۓئوہ سوا

 کش لا

 تسدربزوآی انلاریس ی مے ا اوہ ےس لانا ریس نما اقم اک ن ا ںاہج ںیگناور سی اپ ال اولیا ےن ناطلس یش ھی کس :

 لس م تابا کبوتک رج نام لا بلا و نر راس میشه ایگ اھب فرط یک شو دروا یئوہ تل

 ےہ رام لد تمرض یکن اطاس بسر بھت یٹد آے سرب نرگس له شوق دات چرے ہا ےئل ےک ےنرک

 ریما اپن اوکہ یشار کب لا نب میئارباروا تار ںی ایا تا ےک یک ب کوم ر الاس ےنپا ےن ا ۔راھارپ ےن رکی امت ف الخےک ہرا ےاروا

 اقرار تی نو رقم
 اھت اج یم فو ے۔ فرط کہ یطسقو و نکال سی نادم ےل توماس شزت یک ناطاس رک انچ اک یک لا ناطلس

 لس مذهب ان مجرم دیت ست اس ےک تو یت وف اھت ےن ساوکی کن یو ایک چاہو یھ ےلیب ےس ںئادونان

 ےک تار رحب ےک ےس کھر اق کک دو دنپروااکس رک وا لع تک یو ںیہ گناه بسی ۳

 نایک انا باو ےک رک و راھ تنو

 ایر نادر ماسک یک ت یک رکو رص اکے بر ۶ <پ  پ ٹ ے۲ ےک ناطلس ل: یوم

 ارگ ايودارا ااک ےن رک متر ابن ايام گرا ثواب وخ س وترا ےک یا ی ےک ساروا کج تس دی سا

 ناف تسلیت بیر یا ےل سا ںی سام ےک ےک ےک ےک ںوج فرط یک اے وو یکی روو ری تک ایک ون

 روا مع یا ئی اہ ےک کر ایت یت وف ںاہد کا یکی دنب رومن یک یش کیا ری ماقم ےک سینا قوس ماہ ییداو ےن سایانچ یک

 یکل تلف اراک تو 0 نشا ہل ےن ںوج وف



 شلاق تب ید ۴ 2ےس سب
 ۱ _ےت مت زاولارپک ی ںیم ہہو لے توک

 ا چپ دکن ںورنروکمامتےک سوا برشمےس مت ک ناطلحروا یک عش ۳ حر فاز نت ست کفر ودمشر قے سا کنیم
 طالب یکی چیت نا دہع اکت عطا ےس لئاقرکید ےن لادحب ےک سا ۔ایدرک حور ناول ابد ناماسساکےس تاب ددرضیرگدروا
 رایو رک و رص اکے لار ویکی بابک: اهم

 ریس ناو ارد ساک ابو کا ایل ادب یت لیشوکں ورالا روا ںوج ڈا سش ہے ےن گا ناطلح
 وک و یکم رارب مارو اایکغ ور شان توکل جواب کت ےن کوی خ یہ اد ر وکی نہ یوم بج ۔ےھت اس ےک نایک ی الا
 ۔اگ کا ہون اردیم الا ریس ناروا اپ نااکن اسمھکروا روا و رب لوک تکی زات ں کوں وود انچ یر مالطا

 لاماکن اروا ایہ یل اتنا اکا ںیہ اوہ لا اڑپرپ ےزادرد ےک ناطلس ےنریہکارہ اد ٹی ا لوک ٠تافو یک کار ہا
 ید رگ نل ےک یگ یب بناج یکہ قی فا ےک کب خضر الاسوکی وس نب ایکو اس ےس اطلس بج عر طی ادای ایل تواب اہ اد

 ےگ آباد رک ہک یم نوب دوااباجمداسف بوتل یم تافامضمےک ہنیلعتےن ںوہنایمانچ

 دعب ےک اي اس کس کا نر کن یدایرف ی اپ نی مولا ناطاس مگنت هزم شم هی ڈ2 و :انرکو ایف اپ نیش کرم هز
 رکوہ شارات ےس تاب یک کن اطا ےن مت اپ ےک یک السا تير مک ون رج نت ار
 ۔ایآالچ نامملت

 تشک جت نا رک ریموت نا کس رک و نکس ناطاس
 ںولید ےک لا. ایل لوک ین تیر کج ےس نار ایم مان شا هود ےن با ناطان
 -ایدرگناور ناسماتیک ر کر اراز ردا عا لوی

Eیوم نیب یہ حب ےک اے ےس ہیٹ وا طاس یم ےک کک ا ایگ اچ نیا کس ےکر عم لا نا نا  
 رکر وچ یہا یتا ےک ںوجوف کتان رعب ےک ے راز کش شوند یا یم بیک رد پاک پشت نا ری نا
 ۔ایگآن است یئاو

 . لا ےس ات ذات لاگین رمی لا نیا ےس اپ و ےک رک تب سنڈق ےن سیون یئوہپوکی نگ وبا ناطلسرخ کس ا بج
 ےک تول ی کس ا تاب ییہ روا اھت ایک کا یر ی سان ی راز

 کس 7یم تاج نایاب اف

 .تساروا نس رگ ےہ رکھتا ےک نیغ توبا راس نویس يا :زابزاس یک اب لئاھتاسےک نیشاوبا ناطلس
 انا بماند اب ےس باج یا ےن ناطلسو انچ یدرکن ای ےتاس ےک ناطلس یروزکی ایہ او ےک ےنرک 3
 ےک داولادب کوہ ۔ایگا لچ یاد تس يا نیش توبا ن اطاس اچ - درک لورم یر رشت شو يابد وأروف یب تاب الطا یک ا
 اچ وہ رپ رکےت یا ج یت یارب یک نانب حلف یا درس پاکی اوز یکے سم ںوگولےڑب

 درک و رص ایم اک ایرو یر م توتا بیداد یک وا کیا اےک اجب ےن لا

 رک یا یم ھے ےن یو با ناطلس رھپ ۔ یا اب فرط کک رک لسا لوڑنکے ہک ا ےن نشو ناطلس نی
 نروجوم ای شکل ید درک ری اے اش ندی ییا رواد رک ی سا ےک کپ تک شناس

 ںیہ E Jf لین الاع



 سز کروا لاق فک بر و ای۵ هزا 1۳۸ 227 .نومظن رات

 ۱ س
 س نارساج گرج نایمرو ےک نرم

 تالا ےک ےن وہ ےک نفی ناطلسروا وہ ر وص کن ا
 سام یبا ےب ےک یا پچ نا اھت لرکو رام اکی قد ےدیعسوبا ناطلس سم یہ یزاز اےک تسوک یب ا ےن نِخشاتویا ناطلس

 وپ اب ےس اد کاکو اقعق ےہ اپ  نیفشحبا ے یا قایکر نب تواضب ملی فالخےک سا ںیم مے دب ےک یراتدوخ ین اش

 ےۓتا ےن نِخشات رکو لام تروس ای درک قہ سا یھبے ن دیعسوبا ناطلاس ایکو اد یم سا ےک کیم یش موودوخ ےک اٹہ ے خار

 گوا ویک وا ای اب ثواب وق ےس یارک سراکماقم اين ع لول تمام کس کز اتام ےک ںوج نوک ی کب کور لاس

 اروم ف الغ ےس ے یھ ولا ن اطلس ادراک ات ایگ آییاودحب ےک ےک

 ے ںاہورکوہ شئرانہد نکیل یک ساپ ےک ییا ناطلس یم ام رک اب رم داد زا ےس نیش اوبا یا ا یا

 ۱ ۔ےر مات ککے ری فی لا لود روا لر لس ریسبانایلس نشا بادعب ےک سا ایآٹ ول

 دعب ےک باغ ساری آب لا یھب اطلس اٹیک یو با ناطلس نالوم بج .....ان آب لاتر ر یعسولا ناطلس اک یس ینا نبا ناطاس
 وا اوہ لاتا کر یس ولا ن اطلس بج دع! ےک لام ترو ی ا۔ےایکن ایم لت تالاح کناف مٹا ایج یی کوہ عاق یھب یراد شر سیا

 تان رو سیر کخ میم ےراپ ےک ےہ رذاب ےسور صاح ےک اوہ ےسارک تان اپ ےک نیش اطلس سا نان

 ۱ کدے درت کلپ ناست

 ارب بوخوکن وینا ےن کتکں ومالخ ےک اکی کت اب لول تیپ اس کس جیم ےس نش اتوار وب ےک ےس ےہ. ۳1 نیفش 2

 لاو ر لیک کرار ولن یش وبار وای درک لمر ناس اتش یاس ےک تو یر تسرب ڈے لا یی ن بجای ا

 ےک اربد لگام ےک ںوج وکی وطب نرس ان برت پا ےن E RR لکا ییا

 ے راولارپکو ےن لق ك ات ںی ول ں ولور با ےل ےس نایاب یک وبا ناطلس ایف رط یکے اب کار کراوسرپ وز یر تار

 یک روا یکرام ٹول بوخں اہو ےن ںوج روم ست اب ےس نابو سٹہ وف یکداولدب چن جوق ایمگف رط یک مکد یم اتروا ےن کک نج

 ۔املاراگنھچ یتا ےس فیاکن در کس يا اید رگ یک ورد

 ےک کت ددے سس امی ورک اب فالخ ےک یئاھب بسا ےس یھب اطا یب قیا نارو ےک تک رد تست یک :تواخب کا لقب

 رک اس لنوو لپ کرک لو که اول

 ددم یک با ےن نی با زاطاس- درک مپ یارک لپ ےن سا پک الط ا یکہقاد سا بج سیب ےت ااع ےک ہلاساکن اولا ناطاس

 ے7 2 بس تار یس اوا اوا ناطلس درک دار بیر اوبا

 هل اقماک لاو ای درک تب لودصرس کب رخم ےن سا ںی سے ساس ںیہ ایک یک اا کنز اق ےن سا ےک ےک رص ا ۰

 ےس ناو نش توبا اطلس رغ الا اوہ ھتا ےک ںوج کا اک یر سایفب ج دما نب لب ر تم ریت ےک یا روا ناب نعام نب نیش

 ۰ ۱ ۱ ۔ایل درک نا



 شتر لات فک بره ویو اتا“ ۵+ نا ۳۹ _ خار... نورظن رج
 ادرس شوی اک مام ہت عب ےس ا ےن نک اوا ن اطلب ج... رک آے سارک اپ ےیل ای چک ها ناطاس
 بج روا ییداگل ےل ےک ےن رکا جوک ں وج وف شک مات ینا ےن سا ےل ےک دہصقم لا ۔ایکوداواکےن رکورصامم اک ن اسم ےن سادوب ےک ا
 ادم روش ایک وک اوفا یپا ےس فارطا مار سی داد دمکس ید نخروا ںی دادگنڑاہدرگوراےک ںولصیف ےن ا ذوق رب نشر کارا

 : نیا نم ضق ے اک ںوتالم م اتے ی اپ آسا

 ںی الا لاپ وروا 7 ورک ب نول وقي یئوہ کچ تسورب زماظشد ای درکواب مدواتوکءدحو رش یوم ناییاک ارل ل ےگ کاج
 دا دواعارماےڑب ےڑب ےک نا یم سش یئوب گنج تسوربززور کیا نکیل ھت ےگ وہطظوفتڈیلےک ہى انز ےس نیم نی زن اوری
 کد یکن ا که اس نا سالاری ذم اتو کس رکن اطلس کیر ایت ےک
 _اھتاترکتسردوکل وفاگشروااترکل اپ

 ںوہنا قالب ئل ےک تشکگاایکاود بج زور کیا ۔ اتتا زور ےئل ےک شالت یک عو موکں وسوساچ ےنپا نیم اوبا....:لوسااج ےک نی وا
 لے ےک ےل انتم رکو راو پ روط یاب روا یار غیا بس ہو یک کوک ذ مت شب اچ اطا کت اپ یاد رک تر پارک تاع س

 اوہ ورشییاقم تسدرب زر ےگ لاکر راوی پ او وک پس یک کک ہولی اروا لاری یا یس وود ےک اردا ےس دے

 وہ _اھت کشر اک جے وہ ا وازور سا۔ یک کایہ کر کرب روا کوم ر تخ ںی ف کیش آں اہ ۔اڑپ ٹوڈرپ نارکشاکن یرم ین
 ہربیغ و رادملمکےک تافاضم ےک ساروا تدزرخدات تلف ن شی یب ما ین بہم الس نھ نزوگےک شٹرشناو لب ءاسورءارماےڑب ےڑب ےک نیم وف

 جگ آم اکل یم گن زودایا بس

 ںونود ےک ےن غش وا ن اطلس ایکو م لشو ںیم ناسارا آم اے ناعرا نک اوبا ناطلس۔ایگٹ و زاپاکتسوحزور یا
 کس بس بست تم ممکن دچار کنن نان کرک کس زواکل ا دوس نا ےہ
 ۱ ۔ےگ ںوہ نایب تالاح ےک لا بیرقنخ

 ےہ ےک رات یکر تب تیابہن تہ اخوہاروا نا ولا ےس ود ےک اب ےک یا ن ارود ےک کج زور ا اوچ کک ترب اٹولاروا ای زولا
 را کس ںوہج واود ہک اقم ام ےہ اکں ویک کرہ ایگ امت ں یس ںویک کرہ شوک چپ رپ ںوزینوکں ور .ےک نا ےۓئوہ یگڑپ ےراودد ےک

 ےگ ےناج ےرنور ےس لوم لوڈ وکے سچو یکے ے رک دمے نوا کواروا یت قاب ج کے کر مدت ےک ےس ںوگول رکی ت ھتاوم
 یر ماهی دری ےن اطلس یورک ورا ٹولے رفت مپ کس گر کس ءاضعا نایمرد ےک ننادلشچاچ

 ناطلسس نوا انچ ق نادر تاک ن ا ناطلس یاب کے یب ےک مات عیار نرو رسےک یکدم یروشرواایمگف ری
 ۱ _ایگوہ یوفتیل ابو ناج یکں وگول وی دداایذ کور ےس رام ٹواوکح وف ےن ناطلس توک کیک

 لآرءاید رکن یکن یدعومرب لودعرس یورک کش ےس یر ارم قب ی اوکی ر ارم یک ں ورہش ےک طسوا برخم ےن ناطلسدعب ےک سا
 _ ےک ےن وہ عی ےک یا وو کرو وو رکعات ز ےک و وارق روا نری واہ داولار پکو نم تس آرت آر ب ےک یا اید اھم لکا وک انان ےک مو کن ایز
 نادر فکس ار ]که دن یراج شیت انہ ناک ایکو تون ارت لک لب - اعراب ناطل-
  ءآشب نم هکلم ین هلو < زنا متکی تتر ےک تیب نک اوا ناطلس یم



 ست وکروا لرق فلک ب مس طیف ەزا ۳1 ۱ تر... نورلفنا ران
 2 ص

 یوم نب یم ین بیدار فا ےک تمولعیکس ا
 رز اکن اے جن کت رجشروا تبلوا یکن اروات 9 لالہ مالقےک ی اروا

 ےسراپ ےک بسے نامکے ایکن ایج ہراھشا لیپ ےن مر رواہ ےس ںی مجاعا ےک قرشوج ےس ےس د رد یت اک ج لا یوم

 ماش ناب نام ےک ناروا ےہ اھچکان اک کلاروا ناسسرباہنایجامش مااکن ا سیم باک نا ےن یدومسم ےہ یل اپ تار فالتخا سب
 0 رج یک ار س7 تزف نار تروا ر یک ران ںیم نا نامے ےار یکی بوتل لج ےک کز لسم روا

 تو ےن مت اعا ود نج ۔ ںی ا روا لاک ب کن ات وب ناف جو بت شناور نا

 ںی لک ام یک ترا ی یاد عآتکل یاو ایک

 تس چو یوم یی ۶و بکس ته شن ادخلر تره سان کتک کل اینم لر لر. :رضق دارخب کل ول رات 9

 نیم ےنپا نادم اخود ےس ںیم ناریغانچ ایک ۷ہن دنہل انہ د تمام ےک تمولعک رت لوح ۳ اپ ےک ںوکرتےک رکاپ تارف ےئایدد

 روارو ایم آش لا ف یش شو زا کس »اب شش برم یم ے یرخ تسکین دعوا

 1 یکتہب ںی
 قیرفا ںود یس ا۔ تر ٦ اب ین رم مور یورو کت سوات کن ب صوم

 اناج سی لیدی لب ناکام
 رویش مان رو رو زلف ھم وہا ےہ بس ںیم تمولقی کن یب رم. لجن ایسوس بن رهن روا اب

 نو ناس ےک ن رمق ےس سیب نی مون نما یئاپاک روا فاص نب نٹ یے سیما اھت یا ی کیا ناسا

 ےک با مر ار تم یت وہ ے ںوریت کج یکن ا۔ ںیھتی رکاوہ کا 0

 ۔اھر کلا کلپ ےس ن؛ یم گن رب ب وقلوب

 تو O :تافو یکن املس

 نب فسیل نئاطلس وو نج ۔اھتای داھا ےس سا یھید در اک گے پا ےن ناطلسےس ویک ل اک ی نادل کشد یا ترکمن

 ماتم کتان نا رفتن نا ایوب لو ناتو شورت هر یر یوم نو ین اتام را کن استر ار

 تیوب نر دی بیت کرد ےن ایکو بات اح مم قبا اوج اد ۰

 لر رایت تر و روا ایر راہ وددودعحب ےک سااہک بم هتسا نس ناطا یاس لاع مات ان اطاسرک آں باو ےن ی اچتانچ

 اوہ جم برخم شد یے لات اکپ اب ےک اچ

 کل واسم روم ی ی نر ادب ےس لاتا نہ 0

 - هدر کن اشلا لب ص امن 2 ترازوروا تی سا. یکم اوم

 بے ل ےک نیل تعیب ےس ںوکول وکی نب یو ےن ا انس تک ن نیش دا کلا بج دعب ےک لانا ناطا

 فوخاکن اج اول اتا ا ا ا ا سک ترب یوم ایک



 یورو لاق شاک بری ات ی ٣و زا ٠ ۳ م الج... نورلغ بار

 ول فرطیطانر نکس کد افرا ایا رپ تو“ نیک ےس ا ےن لالپ نج اارگودادااک ےن رکراپ ارس ےک ےہ رم انا ےن ان انچ اگل ےن وہ

 ےن ا ےک عا یک یک ل وسو نیو یک یکے “ےس ناطلس ےن کاک ےہ ےک مات اج یکدم لاش سی ںویزاغ ران ہود اچ رکن و
 اتار چ بیک اے اےک رتل شاب بیک ےن کوا

 ےک لا ندا تسا ہد کاہے ساروا یاکڑ کف الف ےک نب یب یوم کن اطاس ےن یاری ناتچ رکے لاش یب لالہ ....: رح اکل الہ

 ۔ایدر کر قم اعاک ا وفا ینپ ا ےسا ےن ناطلسردعب ےک ےن ےک سا ۔اہوکے الب ےسا ےک اطلس اے انی دنعط ےس ایفل

 یاد تار ےک تع امج کیادحب ےک تسلقروا ےنارکل من ز ےس تہ نک کک ج یکے کا ناطلس ان وم رکا قی فا سد ےہدےس
 لخت لس ار اچ ساپ ےک ناطلسروا ےہ ات اگل تپ پآ یوم ہا درکع ورشان اکڑھجب کہ کہ ل اطلسدی پا ےن لالی دعب ےک ہعقاو ایم آ

 ایگالچ اپ ےک ںی [  پ01 :لاع تدوصب ترک

 نیو نام لر یوم نرم حاوی ون بله مارا اب ےن نیشۃوادعب ےک ےناج ےل ےک سا
 رو وک ید ماقم یتد ےس سم سٹی ارو داایاب اپ ےن ا ےسا ہراپود ےن نااطلسردجب ےک یار اهرم شا اس

 لم ےنادیق ےسا ےس ہجو یکدصح ےپا ےن لالہ ںاہچ داو فرط کرارا ےک کر ظر کے سا ےک ناطلس ےس جو یک صح ےک لالہ ہراہودرخ لا
 یو

 0ح دو و ۳ ا رش تات

 راولار پلو جا ےک یا شیری امت ان الا روات ایک ترش که تساوی کا نادرد

 رم فلا قا دو شا کوا ڈیم لو اد تک

 تو ےک نت کم روا تک 227 و 9

 : ےک اچ ناو ںیم

 ی ا ميز کرک درک چ روج وکی وم نب یم ےن وما نارود ےک ہرصاح
 راکت یک اا اطلس ےس ےس رک کور یکی اوچ ےس رکا اوہ مارتے اطلس تار ےک کا مکس اد یس یگراددمذ یکے رے آ

 ےس م اک اوو ےس یک اینو اک اک الو سوی وبا ےس ہر اکے ادع! ےک سا ۔ج آس شپ ےس احم ناس اےس ہو یک درک
 ۔ایدےد ماضاوکمماککل ا ےن اے لااقل یخ سای کت مزه ساوه ےہ انکا یتا ھک ف وخ

 رحب ےک ےب ہاشواپ کس نیش. سیکل تر کسر ایکس تب قم صفا ےس وراشد بج نان

 ۱ ياا مر تربت دن نا

 ناس ےن نسئاوبا ناطلس بج ۔ ورک ل ورحم یکے ا تا تا ےک ےس رکا ےس باج یک رشنمروا کت یکن یب دحوموکی گن ب یم

 اچ وا سا ساسان لوق نئاوئاوکتاب سا یکت اسکو طخ ےل ےک حریق سکس یار فرز ایتخا تعاطا ےن سان ایک لپ

 ہار قالا فرح ڈلاو وہ لاتنااک ادب ےک ےن رکا استارت پس ندا شی تک اید ماقم

 ناطلس ای آس اپ ےک ورا مقدور ان دف رمھالا نیا ناططاس ےسا ے ےس ںیویریق یئایعےک نیل وطق ق لاییس 7 :لالب

 هوا. تم لا کز ر یک ڈا یر فس ےک نقش وبا _ھت ںیم ںی ا گی و ےبد مالفر فاکوکن یف اتوبا ےب ےپا بج ےن



 ترک وا لات فلذ < برویم توی زا ۳۳ .Ê e ..لورلظنا نیر

 نایک اردکان لک
 ےن سا۔اھت کت اماکت عیبف_تلصخرب روا کاذب لپ - لر تم لپ ےادب کس هی نار کح ےن نیش ولا ے بو کا

 کمان فر ناطلسر وا الچ کم ظن ےک تصومدو ےس عو کسری فرط یٹپا کک ھو اد ڈوکں کوا ےڑپ ےڑب ےک تسوع

 نیل رکل صاح تزاجا ۔یکب لطتزاجا ےئل ےک ےس ناطلس ےن ساروااوہ فوت اےس مایا ےس ب ےک تمور نکات ایگرداشاپ

 اوہراوسوھتاسےک وا دا باد ام مت شک کیا ےس زی ود ےک

 ایگا گپ ےزاورد ےک ناطلس تنبات یاو رمان هما باک خیس لا رای رد لاو - اپ دن کس شهری
 روا قورو تاقاعتلد لولودع چو یک اقئالع سا ۔اھتے ںی یش لوچ الب یکے یوم ن الاس ےک ناڑوس ںی ےس ار نارود ےک رسک ت

 راکرخ آ۔اھرانب یا ےل ےک ناطلس+واھت ایر کوم دے الن ماخمود ساپ ےک ناف اتباے اڑ ین ناسماچ راہ ودود بج رخالاب ۔یئو مت
 ےناخ دق لشزوردنچ ےس تافو یکن اطلسروا ناسا نہ کک نئاہی اید لاڈ یم نا دقرواایلر کر ایقر گے ار کوہ سئاراز ےن ناطلس سیب تمیم
 س لک وبا ھتان کب ق ایتاکں ومالخ نا نسوانی ایگ وبا ی نکا ناطلس اب لی« ںاہ فی لرد ںی
 ۔ےت کیرش

 ص
 تیم نو ناطاس لب نور

 تالاعےک ےن ر کرلی ناسملتاکرارج نب نانی ےک
 ساب ےک نلا ےس یھاں رش ناز نب ھو ںیہ ےس نو یم نی یکن مارجن ہدروا ںیہ تس لاک شل ران لو دارت

 ۱ تک ترا ماچ ادعا ےک ےناج ؟تمو یک اپ ےک یکایک تواب کک یتا ےھت ےک

 شش لد نپاو درک کتک اپ < ناجا هم تم بتا گرا لرد رد اپ کس لس ار نکنی نا
 ایگالچ اپ ے ریس ناطاس م برش ر ومار ےس ےس هیبریدی ےن نیت بارک ییا ذہلے اتکرودارااکہلب قم ےس تموکع
 ۔اھ ایکن یب وس ارہاذر کور لہ ےن ین کت زعب ون یکل ا لاج

 ےک ںویجاجود یھب ںی رزق پا ۔اھدناب رفسہتشر ےئل ےک ںیرفسےس ناطلستزاجا ےن سا ایک نت نئاسملت ےن ناطاسبج

 ایکع تل ےک یئاھڑچ ری تیر فو وب مروان برخ لاردا ترانس نی دو بس نت اطراف

 دات اش یھب یم نب ناشر سذ
 ےب سار ناپ ےک ر ما یبا کہا ےس شٹدالوا کن اتعولاہد لاہچ ۔ایآالچ ناسا زاجا ےس ناطلس ی سوسن

 ے تیرا ناعم ےک د لاڈ تاب لب ناکےک سا فالخ پا ےک لا ےن ناثخریخ انچ یھ د بیحرت یکے ل انس تسولحیکن اسلا
 ےک سادوا ےن رکل تپ تصولع یک پاب ےس الج ےس روا یکوہ یہ یراھکت وع اہ لےہ یٹو لزان یھبت بیصمرسارواےہ اوہ ںیہ سوگ
 دا ناطلس ےن ار اھت ایک رقت روک اک اہو ےن نو ااداد ےک سا ےھج یھت راز تمولع یک 2-0-0, 0
 ۰ _اوہاڑ یکے ٹا ل کس تسواکناتلامررا_کتت سا یر ساب کن سا

 ےنپا ےن سا سی ےیل ترے د تایطع بوخ ےن نانعوبار ماسی یکآل اپ < لات عام بیات شش ںوج فا کین یر مون یئانچ



 زر وا لات لک بروی هوم توی زا ۳۳ ارج... نور ظ نر

 _ یری وام هک رگ برق اپ کس ناتو رکن لاک امد ئل
 ےک توک ید ااا ری روا يدرگن عکس تلف نا تایل هو پچ - نایب ےس لم تالاح ےک سرکل ےگ آ

 ےس ارش نب یم نب ایکس م ناز لآ رحب ےک ےن کت ولق ےس یقراتفدوخوامدنچ ین ےل ےک رارج رجال یادت انا
 _ایداٹولف رط یک یک لوک تسمولھی اول دیو واایدرکس وپ نی ز تیس ھگےک سا ےسادواابداموکت ان اشنےک یا ےن کیا نیٹ

 ٴ لم
 تباغہلاودیحعسولاےس ںیم نار ھم لآ

 تایقاو ےناوین آی ییروا لاوحا ےک تمولع یک
 ارت اپ وو یار تب سام ا اک یا نت ح الا! اھت داد اک ود ناس وہا یمایباڑب ےس بس اکا زن نار
 اوج لات کا تورو ایکس بدانم انک و ماری اک کیس لا نرود کا بم کلاس کل اد اقا

 نعمت لا هیت وس ےس ادد ںاہچ ایگ نام دعب ےک لاتا ےک ںام یپا۔یگاپ وپ ںی ت اکے نر
 یک شور قروا اوہ لاش سیب داہچ دب ےک ےنرہھتں اہد زور ۔ایدرکن یو لج فرط کس سا ےسا رکآفک نت ےس تاز درد کل ا ےن ناطلس

 ۔ےہر ھم ںیہ ک کل اس یئکروا ےگ آن اس بسی. میمئارباروا کیمز ناثع تسول ت جہ اچ ےک کادو لااا اں کچی دمر

 ںودعرمےس نوا ےن ںوہنار ایک درک الج فرط کب رخ ےس ناست ا ایکن ب تم واک کن ا ےس نک ولان اطا ب
 رر یف اطو ےک نا ےن نول ن اطلس ےگ وہ مشن آں یم وریردا ینگ دےد سیئاوج یکب لطت زاجا یکیلاد ںیہ ںوقالع ےک بی رفاک

 ۔ےئد مایا ےانراکن اشنلا دا ےن ںوراپچ نا۔ےھت درک
 یگان یک 2 ےک ےن کر رپ قیر فال ان ےک نا ناطلس سحر :انر کک نج ےس ہقپیرفا اک ن اولا ناطلس
 زا طر ش یکے ن کف نج ےس ناد رت ےس ناروا ےگ وہ دت فالخےک سا با عا ےک معہلونب ںیم ہقیبرفا بج ےھت عجلت ےڑنبےک نااطلس .
 ےہ باا ےک ہتیرفا بج ف ےن کری یک ںافد ال ناو رای نت تیم تفت ناطق رکا رکڈ وچو کن العل او رو
 : بانو وخوا افاضم ےک ناور

 لوس شیوا ایلر کل وجقےسا ےن ںوہناذت ت وید فرمع کی ارم ی ٹپ اوکوادلادبعونب ےن برخم۔یئدرکت واذب یھب ےن برخم
 رکی قانارپ نادم نب ناع ےن ںوہناراکرخ ےہ رم ےترکےروشم ںیم ےراپ ےک ےب ےس ےک توات اروا پس ےس ر کک تد یک
 ے نارکآق وج رد یقوج نفس لوک ای لاد یکے چپ ےسا ںاہج یئامرپ ےزاورد ےک ہاگد یم ام وقوپرلچایلر کرم یماانپا ےارداای
 . التعب

 ننچ وہ عت ساپ ےک لدنم تباغ نب ٹن جدا نہ ییا ےنپا جو دارفہ ..:امتہا اپ ےک دشار نج یگۓریما ےنپا اکو دارفم
 یرگتراط را ےن ںوکولیئارھم ےس بخاج رپ لاہج ۔ ےئگ رک روک فرط کب رخ ب ہہی ر چ ایگوہہدہاحماکن مار وا یقود نامرد ےک وود نا
 هو یکن اج ترواددارفم ذنےرزگےس يا بچ - ون طعم کیلو حر ط یک یا یب لای روا نول نو سیار یک

 ۔ یوم تاک نا یل اش سی وج تعا
 بلخی روم گاہ ددد! ےک تک نک یورک لمر ا ےن ہربارب ےک دواوز ی بالا لج....:ہلسپ نا اکہ رارب سیٹ بارفلا لت



 وکر لق فک بر و اتیا زا ۳۳۲ شر... ندرت

 تیم اقم ےک نرو او ہاعم ےن تیا ہار یماروار سو ازیماءداوفادہکونب ۔یپر کت ست رب ھاپ ےک رش ار نی یر یما وبا

 -ےت فیلع ےک ناک ج گر رکا اپ فینال
 نیب دار وج تا ےک كا ےک ے شم خاور نابود تل لا تون نسبت وی

 توت یا دیک نور

 یاب فر ناسا سر نیم ناب از ےپا یوم نب نار ارفف رطل ن استاک یوم نبا ن عت
 راے ےک ےئل ےک ےناج اپ ےک دیعسوبا ھتاسےک اوج گولود ری ان اھت ایکروسام رب ےنرکک نج دتا ےک صبا نم ری

 ۔ایدرکل کپ ےسا دہ ےترکبقاتاکں ا ےن ںوگلدحب ےکرارف ایگ ایگ آن اسکوخ ودواےڑب ۰

 ہار یک کد سد تساوج یا نام یکن اج ےس ناطلس ےن سا ق ایدرکل مت رارج نیم ناخ ےن مارک و ایکف رط یکر بش ناطاس بج

 تاشو یوگا تب نی ار رند مادي ترک لو شل نا س آے  رخآلایدامج

 ناعروایلرکرار گے اوا یک رف یک یک ب ناخ رعب ےک مرکی ل ےن کر بیرت کت جارو یوو روا ازچ تموککےک کر قمر یمااک

 ظر لا اہک ایگ: لتا اش ناضل ام کاک یس جا اغ

  SOA WY Eاے  Eتر ی 75
 ۔ں رد تاک ین لو ادکلن الا

 را شه ادا برخ ا یدک لے اش ی ےن ادیت حادا دنچ ادل اڈ م ےن اغرق نام تک رکا ترک ما
 اناچ نب رس نہر بالا نک نے نیب من اجاق نر دخت بکس ناسا ننه شی در

 اپ تس بسیب سش ناانچ ےل ےک ہملمت ےن ںوہناوکت افاضم ن ۔اھت اترکم عج ارفے زیپ یر اگر روا عوف رایھتن ارت یراق ما

 0 بل وفا نزار رضا کک زور یئکروا ای درک تر ساگر یتا س ےک ںوہ عر دات ان ز لات ےن تب اٹولا ناطلسینانچ اھت

 باکو ج داف نب ناش فسا نہ کوم تاک دمے گکچ کد شارو سیم گن تو کر زا اعم کیا

 : 1 ی نام تیوب اطلس ی لنت ابن از نرم تار

 :لض

 رتا ےک نیلا ناطلس نیرصالا

 ت الام ےک نارد روا ےک ساروا گیج کی ہ اغوا

 ادم سن ب رفع ناسا ۓوہ یک ہرصاحم برتر تپ مات م نت شارب ناطاس رحب ےک کب کن اور ت

 اطا یوم اتم بر تک نانخوروا تواخب یکے ویروس ےس ےس کک ےک لونا مایہ ےس اےس ا کک چاک اتاپ ر یکے صا

 2 اطا یک رکات تمرات ا شورو یب ھر شناو لبنا مو ماوس شش اروا برخ ںی لرواووارخم واولازہ خیز یی ۔ 7

 ام درگ صابون مک نت فر ادبيات نرم ناسا
 یاش



 ںی اگرو لاق فک بر ے۸ ۰ تیا زا ۳۵ تر ل...نورظن تر

 نوکف رط یک ا دنمر کت اسےک لا یکی مل اد فافع۔۔یکرکل اتم اط ا یک ایگں یم نشیص لب رصانلا بج
 ورک

 ۱ ا وہ خم نین ان ےئل ےک ہل ناسا حر ]۱ اناج ےن ار ھووکک نج تباطولا

 بار رانا وہ رت حاولا یک ناروا وت تس لوب رک اوہ لئاقتم لی کیو یواو اس ےک روف یک صانلارک ٦ فاطع
 . ۔ایک اپ ےک پاب شوت و ی میخ تساوی اپ ے رویا ورک

 "و000 ا موکت ب رم کیس نبفیرع
 ریق ںاہورواید یکن ااسم اےک رک فسا. کارت کاپ ما نرم نرخ نکے ےک رکل وق تعاطا کب فا برگ امت

 5 ے راجہ راربھہن دی کن باد فر یکت بب اخولاروا ایگ درک رے ادعب ےس ریمپ ۔اید لاڈ سیم ےناخ

 روید تمبر کرک ورمی کا کیک ذر رد از نر دل والا دام ہام ےک لاس یا ےن ارب

 یوم شب ات ناوک ی اروا نار درا ای درککاپ دیا ےک رک ادم تیم ںویقا ےک سار نان ب ےک تافذ یکوہک یئاھب اوج وک اج نب یک

 لو: تہجد ا تدادخ ہک یہ ےگ رکن لا همکار قیمت نایک وار ابا ۲ل یلاو فرط یکن اسماتوا

 روا وہ کج کن اے رانکے کر یہ ز یکداددوا یک ارت پ نا ںیم لاوش لاس یا ےن سا ںیل یی کس ئی یکس ا ےن ںوہن کک

 احب یا تخم یکی روا یارک نو ترا نام 7 ےل سلول اروا ےک ومرت رئت وارغب رس

 ۔ ملا ناگ یی کای ےس مکا ایج اوم دعب ےک ےک پے نوک نوا السا فرط کد علا اطلس

 :لصض

 یلاوخوم نایمرد ےک تما رواےک یارو ستاری نتوانست شرق

 تاباحےک ےئاج ج برخ لاردا ےک تکو تام ں وج
 ے یا برخمروا یوم لوط وایت ایت اکہ صا وج کس ےن ںونوگروا مایق ںیم وت ان او نعاس رعب ےک قاد ےک نارق گج

 یکب رفع ےن سارھچ؛ یک کت یب یک بن نا تومن لشو ای ورک تواخب فال ےک سا ےن ری مج لاروئابالب ےسا ےن ںورنشاب

 ہد ہا الچ ےس یز یت سا ےسا ےن ےک وھچےک اوہ نک اوہ راو پ ںوتشک یم ولر ےک مھ طفلا یکے س وتوو روا ایکو دارا اکے رکو فرط

 یر ےک یا کک ت لاھ ایک لچ ںیم ےس ےب ییا ںا پو رکا یس دن ادو روا ایکو قرغ اس کسي سیب یاسر اک ۲ 6 ےنوہ قر

 شاپ ر یر علا نباوھڈ ورد ہم اکپ اب ےک یادوادناق کل اپ ںاججایگک فر یر ےب سیم او روا الب ےس اہم رک کیا ےس ںی ےس ڑی

 مافیا ےن یا ںی یک یدلج یم ےن فرط کی اے لورو شیت ےس لم ورشا ےک ورکر اےک ناروا اپ ےک لام نسیئاھٹیم

Eاردا آی اپ ےک اار مک ع مدال  

 ےک یب وقنلاربعوج ھت یکی ولا نیز نفسی نزد کر مروا ن اقع برک ہر ھت کک اب اک یی شناو لیتے ںیم ن ریت یب ھا ےک

 لیا ےن سا ذت کد بیخ یکے ن رخ ورقتھتاس ےنپا ا روا یکرایقئا تعاطا یک ا ےن ںوہنا سیاق یت اب ںیہ فارط اےک یب راس شل

 لو وار تینا سی ردایبکع شی زار ارکان نو ناپ ںہیاو ےل کس نکا تار

 تام وتاس ےک سا ےن لا تی الا سم ےراب ےک تاب اے اں شے لدا ل دالا خر کی کپ کا تے وہ ےک رص ولت ےک نا

 کی



 لیتو وا لااقل بروی توی زا 1 مم لج. نلودلغ بانرات
 _ایگوم داور فرط ی وس سلا بنا یکس یل شنام دوا یکتظافت یک ار تم ےس یاں ایگ 1 ںیاو ےس ےک ےس رکج ےس ناروا یک

 چک حذف یکن ازخدیا ناطلس اپ ےک لا ںاہدروا یا کاب ےک اےک ی اوو ںی لک ب ج لش تیم یکی ارور و :رارقاکرام زو
 یر بت قسم و کرک کرب ےگ اھب کا رواایک کل وه ا ںی اھت یت نب نشتر بی الام اک یک
 نفس یار ایکر رقم یمااکل لوکی ورود ےنپادواا رک نب ےسا ےک رکہل مت ہیرملا ےن سارپ نس ےل ںی ںواقایپا
 ےئل ےک ےنرکرام وو زاد بام لاو ٹی با رپ تعاطاوا کر گرایقفا تعاطا ےن ںوہ ایان یگ آبان ن اے لمر وا کلم
 فرین متن د م ایت ںیم رئ الا ناطلس نرو لادن مار ی روا برعےک سوا ایلرکض قرب سارواایگے نل
 ےن سا وہ یک کز وج کے س نبا ناطے ںوہناہ اوہ کش یب سا کس لب نیب رم یب وچ یر یک لارواوجر نب یک تارا ٹول
 یم ےن لا ذقاید جر ہر الاساکک جفا عوکب وقت نباولادبمع نب روصن نب نال نیم ییہ انچ ید د الطال ن اوبا ناطلس قلع ا
 ۱ ۔ایگوہ نادر فرط کب رخو ور کج ناسا ےک تب اوبادواا مر کرا رک ور نب

 ےن سنا ڈاک رامشادتاس ےک ںوفواعم برحروارت ان ز ےک ساوکر صانلاے دا ازمجاص ےئفا ےن نوا ناطلسروا نشب ۳ اکر نا
 روید «ضباق رب تفر تریاک لاک ما دا فر ای سیار ید لول ولا یم نب ناثعایارکرضت رب ہیر
 فط لب باطن تست لوک قرار ادا بز لپ یا روایات ےہ ےس سا یھب ن اطلس پا را
 فکس مقوا اباد و زلاتان ید واکس نان ےک یار سو یک کر ایدروا مین

 ںوربثےس و وتوو ار گی اروارشار نیا یاران باکس اروا ایک رام ھت ےک یر ایت رک یکے اروا ےک

 وا ناطلس رک ےک بس ن اردا ال ےسا ھت ایک ع وردا م وت ییا کمو یک ےس اپ الط یک عںالطا یک ت باوا روا ےک کاب بنا کم اےس
 نورد کنید لوم یار آکر ن ایمر ےک ںوجوفں وطور ماتم ےک ان ری ےۓئالعےک بلخرواایدرکاھت د کیا قا لا روان

 ۔ایکرایقخارارفوار ےن موقیکس روا نئی اطلسرھپ ںیہ ر یٹڈ ںی و

 یکن بھ الا اک و بیر کس ار وا اینچ سیب رخ ےک نو یاہو دواارامہ زن ےنراوس کیا ےک ہدارفموکرصانلا یب ےک یک اروا
 نایت کارو ی وا تیبا لب ما لا کارو سس را یھب ااروا قا ولا نیا بح یں وود ےک یار را
 ریس با یک رنو ناسا د کاپ ےک نانعا ناطلسدعب ےک ےن رکہضق رپ لیٹ ےن تیاغ وبا ںی ںی لپ فرط کی رشاد
 ی دالپ ےس تماٹوبا روا کو نایب ںیم تالا ےس یا کاج ایگ فر کس املیکی جج یبرع نب رام نت اس ےک ساروا ایچ شب لا
 ایگ باد فرط ین استایل نر و

 ملعا یلعت لاو :

۳ 
 ےک ےن رک زرار ارگ واد لپ ےک تباغوباروا لوگ یکن اداس ےک ہوارفم

 تاقا ےک لک ر شار نب یل یم سیب ےک ساروا تالا
 لادا نی شی ناب ررودرور اکو ق یھب یش مایاودنام یقاپ ےک نایمرد ےک لناپق ںوذود ناهار فرار

 ےک ہواوز ےگ آ ےک نائن مب شاد کی اھایلاپ ہیلخرب نا ںیم نئاطوا ےک عنا ےن داولاربغونہ روا ںیہ ےہ درکن ایپ سش لاح اےک نا ےن مت



 نا امر تا کت تورو الات فلک بروی + تی زا ۳ لنور ا
 ریت یکاولادبع یب ےس تی رفا ہوتے وہ ن شار نم یا ےس ادعا ےک تہی کن امرت بجریا اھت ای کوہ لئ یہ ینلو اج ینبا نایمد
 رواایکع جر فرط یک عج وف ےن ںوہنا تشو یساواایکراکن ا ےس ہبلخےک نا یھپتقوسا ےن ںوہنادوا ے آل اپ ےک سا یش ناطوا ےپا
 تور لیتر گردن کس فی + ںیمرواےہ رت رپ ےنرکتلاسمےس ناروا ےنرکوادیا فالخکک نش ےک نارواایکدٹنپ ےسا
 تک دادا یک ا ےن موقی کی ادوادشار نب یت کی ئاھڑج رپ سا ےن تیاغوباردا۔ایآے ہیر فار صانلا بج دوا... رآتیرفا یرصانلا
 یوم یار آکر انچ ایکو دارا اکے کک مج ھتاسےک نوا ناطلس سا ںازادع اھکر اچ سم لو ےساروااھکروایوکت اب اے نا ےس کا
 لا ت ی طی اهورک اهگید لس تب اولا بج روآ ایگ م ئاور فرط کب رخو ورکوم درتلگرام ساکت ساکن
 ےک سا ورکس روو یا چوم قلت ےک ےن رکی وافب فال ےک نا ےن سا ےہ ایگوہ راف ےس ےک ی ےس وچ ےپارواےہ ر
 ےل 0, ایآن اسملپیٹد کیا اکی کی ب ے شٹودارفنیکا لس کا اکا اپ ررر روپ باما
 ید آے پا ثریا ز کس ۔ ماع یک روا یک کے ناست زات آے ت۵ واال رک لاک کج تس نان یاد دا تر
 ردح دیتا ےک یال درک اح ا ےیووارخ ےس یکاروا ےس ےس یک اپ ےک اک وراوہٹواروا ںودایپ لورا مگ ےک ناوج یی
 ںی ر نوب ںی ل سس ںیم ناک یک ہرصامم اک ن ا ںاہو کزورایگے اچ اتکا ب سکوج ےگ وہ دنب ہل س جم ڑاھپپ سار کوہ لامسارہ ےس
 روا کتب بمانید روا ایل رود رگ کل روا ابال کچ اکف ارطا ےک شروا ایگ اچ کز و سیار وب کسر دارا
 بی کنم لابد ایل گہر صحاح اک ا رک اب .فرط کرج تا کس لجن لار یکر کراتا تعاطا یک ا ےن لاش
 س مت سکا ےن سا یتا زہ یم تلافی کاج یمن یاو لم تیل وفدا ےس ا ےس ناول ن اطا دیک روا پا تاج
 نمي کار ےس اروا ےگ جم لا ناو شم لاو فرط کب رغم ےس ار ےک رن ںی یلرک الف
 ۔ید پوس تراماوکی درک یا یوم

 ارغم یار کور صامم اکن ا ںجاپپ لیپ ےک ناردحب < هان وا فرط کت اتم اساس لول باد پف کو دارغا
 هک وہدز تربت لس اس اہ ںیم الن یک اکی ابی ہدف ایک حت ےن ایپ بجواں ویلو مے ناک یوم تح ی اتتا کو

 لئاد ںیہ سخن سا سج فسصنےک نابعش اس نر رها اکلا تند تمبول ایکو نادر سرشار نہ ل تقو یاروا
 ولا روا ےک وہ میش اقروا ےک و ہر تس وار خم حب ےک یکاروا ی رک یو وخےک نا پارامتر
 یا لانا ےگ ںیم رکم پر تاک نج یک ہدف نی ےن نانعوبامکک تں اہی ایگ دل ن امسا جا و تب

 لک
 ےک مز نااسملےک نانعدبا ناطلس

 تالاع ےک ےنوہ مت ک تمولعی کداولادبون ایک سودروا
 نام ی ت الام ےک نا مک ہیج ایکو لر لو راس کس نان چه لابی الپ یم برغم نوا ناطلس

 وت امت نا ورواایگونہدتس روپ رک کے ےک ےل اقم ےس نشو نا وودوا یہ بم ےل ےک نانعوبا ناطلس تموعیکب رخم لے بک
 جر ات ونک یہا سم سن ساروا اھت یل نیچے ںولاو ےنرکلھچپ آے پاب ےک ا ںیم اوہ یکم فرظیکی جناد یک والع
 یو ہو ےس تاپ یکی اروا اید رکھ روک اف کا ےن تہاخواا وار گنایکہ اور ئل ےک ےنرکل اس فناج کت ب اٹواورشاردنج
 وباروا یک اراک کف نج ےس ناست یکئاذ نوک انعوباناطلس بج رخ یکے وب لک رشار نم لتا داو کل ولد شاد نب یل ےن نیا ہک ت



 سطر لات فلذا- برع ویو ویو زا ول لج نورین
 باغ کرد اي انا قلا عر وادانزوکو دحقتلاوذا٭ ےن ساروا لگنرہ اپ تب اش ولا یکی ےگ وم ےک وچ ےہ لا یئاھپ اک ارواریعس

 ا 7 تر ا ےن نی دوسر پ سن یگ عیب یک یر نسیم ےہ دس لو ال عر ےس ارپ ماقم یارو ےگ وہ عج اپ ےک سا گولرواایلرک

 ہناور بن ایس ب رضمدورلچ اول یاو فرط کن استرو وت یر کپ ئاعڑب یکن انوب ناطلس راقم ےپاوکت ولا بج یورک باک اسارت

 توام کیا یکدلب سرو ہبخز ےک اع یتا ےک ی رو دار کس جنجال لا هجا يک

 روس تای رایت یاهو یکی ہہ وک گود کس هک نام ب رو اتمسفر ترک یکن الی

 ےک دہ ماتم بس ےک بس تساقط رکو ےک عی فروا برو ریاصمروا لو اگه بم کل وم لاو ےن سیم برخم نازعوپا ےک ناطلس
 روا ےل ےک لم کے یک الام کج نارد ےن داور وب گن شے رنک نا لا خر روا کسی تن ارم

 ناریم لیکر وااپلرکیتاھت اہ ےن رک ار گے ںوجفدب امت تای رخ یک نادر پاس

 دیکھ یر یخ نم تیز متی کت

 نا ےن سار چن ایک یل رانا سیم لو اچ رتب روا ےک وم دکور اےک ا گوا شاہ وااو ہاوس ےک ےک ر یکم اک ا نوا ناطلسروا

 ربا سیم ناریبم ےک نا لیٹ کک نج ےس نادھقتاسیکی در مناوج تیاہن ےن ںوہناددا یی ئاھڑچ رب نا ےھت دوجوم کاپ ےک اوج ہر مے ووا

 وبا ناطلس کان: ییدیق ایر ازقرگتاروکدیع و ارواایکب قت اکن ا ےن رب عیب روا ئل سر تامل روا ےب داماد قا ےن ںیوہناروا کیک ٠

 زوا گو اور فر ناتوان تا ےا سوا سی وم یک ورادرس اپ نان

 لیگ یتا ےک اوج تیصعتعامج کیا | تب

 ھا ےک نا ۓاپ ید واک ر پا سم تموکحیکن دحومیکات اھت یگ آں اپ ےک سا ےوہ ےتاج اب ے ںیم نا ٹپ

 اناج کوہ سام ای رواالچچ لیپ ہم 9 زور کام ںویتا دي نا تار لو ارے ہداوز ںیم ےس اراک

 نکس ار رج عمر اسارجن ای زواےس سیءاقفرےک موت کاتا اروا 7

 رکن وتسار ےک ناارک ایکو راش تخت ےک ہوا ریبع یوم ےس اپ ےک کوا ناطلس ا الو گی ایہ مکا لوٰد ےن نانعوبا ناطلسروا ےھت کن
 نام سرد تاتو یما ےن اروا ئ اطا ا اس ۱ش کو ےک رش ےب دلیپ ںوساچ سی ال یکن ارواےرک

 ا ورک ل ٹن اب سا کر 3 “ذو نارواریعسوبا

 ال ےا شیو ےک لار رماد ال ےس ےک ےن ال دیت یہا اروا تک اتال ےس نازکو ناعم شاہکار یم ایا مکار
 بم 7 نا ادراک ارش ن احا ےک اروا ل ابقتتسا چر ماکس اے ا
 ل را زر ےن رلود نا دے رس ودر یگ وہ تلاح بیج یک وفود ناگ درک اوس ری ںونواودو ا گی زوے لا اروا تہاوبا زور لا روا نم

 لب ناسا نه لک نر تسلیت اکت سونی رس رايدرک اسید يا

 قوت اکت سو رود ساوجاوہ لصاح ہم ںوھقاپ ےک نر رکن فیل نوای رنو

 .صف ٠ ۰
 ےک ی اروا توک الو تموم وار اپ کر سر لاو ناطاس

 تالاع کس توت او و« لر

 وج کز رپ نو یراق رخ تک کمر نا اب سست ناترارن فی



 سوکر لاق فلک بری اتو هزا ۰ ۳۹ E لب دن نودا

 یک رم یک کت لب هل فر که ن رکل اح نوکسروا ےن رکم اکی الف روا کلک یلا ےس ےنوہ ایف یم لال یکت زروا تس یم
 یک رشوت ےک تہاخ اچ ےنپا وس وما انب اک اروا ایکو نک تنخر کوہ بہ پ نا نئانعوبا ناطلسرواایدرکہ توکت مول یکن ا ےن ین آ
 ےس سا مت وه چادر سس با یکب رخم ھتاسےک فارشا ےک موقی اوکف سون ےن یئادج یکی ئاھب رگدیگالچ فرط

 را جام رکا س توو اےک ےنید تام الا قامت لا لوس اپ لا نایھد ےس فر یکوےاروا رام وک مات یاس نوار
 مور ی دا شیوا ارواارات ام یکءاظ رب لیکن ستار يکل اقا نا اکانت لپ کس ناف
 راس نا سوج تلخ تسولکلل الا راشا ےا ےن نانعوڑا ناطلس۔ایدرکف ککضفوھتاسےک سا یھٹوکل ویمد آے ر سود ےک

 کوچ اھت ان رکا کک نج ھتاسےک ںوبزع مر وا بایرروا یئاھڑچ رب ہقیرفادالبہد یم نج ےھت مایا ود اراھپارپ ےیل اطم ےنپاوکن احوبا ےن اا
 ۓارھا ےک ایر لم ہے ھو لے تاو کل ا ۔ ںیم رکن ایج لمصخ یم تالاع ےک سا ہہ ایج یھی ذ ڑوھچبتعاطا یک ا ےن ںوہنآ
 ےک بس ہو روا الد تبشر ںی ےناج لوتاسسےک برغم لئاےک فسوب نج کومو قولا ےسا روا ے آل اپ ےک نیا فان نب شیلا بجاح<ہداوذ
 ناطاسو ورکا یکے اط ےس یا ےن ںوہنارواے درک فان ےس ناوکن انعدلا ناطلس کے لووت اہم ےک یا ساو ےک لع رپ نامت اداب س
 هان یکل ا ںیم لئاپق ین بوقالهو لو نا ید تا اک ازوا یک بند ںی م اک ا ےن ہیخزر یمارماع نرخ روا در جک آیا
 ےس لشو وداو زروای راو ےس ےک تح امم یکرماع یب موتی کس ادوار ےس ارداایکت سردوکتلاح یک ار گرد دقم ےن نب دصوم شوٹ قاتل

 بس ےک بسود کا یاب ہاردازھھت سیکس ا ےن موق کس ا دوا باحر نہ یک یب راھدودیعسونب ےس سیم ںوالخنےک ناروا اپس نیب ناثع
 نر یت روم یکواشد اب ےنپاہ یمن یکت ال یکن ان انا ل ںیم تتاد نیک ات ازتسار اک ار حس ےن ںوہن اٹ انچ یت اج رکج وکن اسم ٠
 ایت روز کن باک

 یورک نب نس زو ریت کو اروا ےھت جت ر تس دو دی ےک نیم اچ ای چ فر کن است یر لج رک وچ سیا ںیم ےس اروا
 لاوصارواج ویک واہ ن سا سچ ءاھتالاو ےناپ باق يحس نٹ ےک ار کس روا الو ےل انس تموکقر حب ےک تو یکن انعوا ناطلسوج
 بر تپ ازوام وتی پارے ارھا ےک ھیب وس برخمروا فواحم ےک تمولکے سیم دالوا یک یکن ب فیر وا ےس اوہ فرط کن استیک
 ایر ارب نشو نا ےن ںوھزوا ییہ ۔ تح کن ا یب ےک وہ رایت کت نقفاوم ےس ںوراکد بب ےک روا اطلس وار ےک ا

 پف س لاله کا ابی ےک نامت جیو کل ارور... ا س نریم ےک ناست نک ارواوولا
 SL اسمان نااطا روا ےک وج لقا ساک ند ےک وچ رواج ر ےس رکج ےةڑان امت کد نوا املای راوس

 یاب چپ ا تای ادا ےیسا ےس یا روا یک ای یک ا رش یکتا ےک یا کارتان ےک مم ورم ارم اع برین کوتاہی عام کیا یک
 اب تک ےس یا روا یوم شور تولع ق ں اہ روا ےک وہ لاد سش ن اسکا اله لو الا ر۸۸ وا ناطلسروا ایک یم تمدخ یک
 ارور اس لورهشکس بسم پور دا سرو ںەدایب کت مولا 2 لاروا قو تا تم یکی اروا
 وادار ر

 ن7
 ےک وا ےک آےک ںوجسوف کب رم

 ت الاع ےک ےن آل اہووز اپودر گیر وا ےن ا ے عنامسملت

 لنا یل ت یز یکں گول ےلیکس ا ےن سجروااھٹودننکش نو ری اکدیعس ےب ےک اوج ےک ب ق وک سادعحب ےک نانخوباناطلس



 تورو! قفل بروی ۸2۶ توی ۵ هزا ًلج.....نورلخ بارات

 0 انچ ددعوت ام یک وہ اشواب ےک رحب و بی رق حر یکن اطلس روا یک کب تماس کن اطلس یفوتمےک کور اقوکت سولعیکب رض ےن

 ورود اس ان تی نر نیرو از اس هرس لورضفا و ردا ےس یا یک ےس اپ رمت کسو بلخح ےک وواا
 کی اس چ ےب ناست یا ںی د مگا اکے لارا ےس رک رش لام روا ےنرکل ر یھت کروا ےن رکی ےک ںوناوج ےارواایکرایت

 ایگالچ سٹار اطلس ےک گاج یک ےس ا ر کت نواعم ےک اردوی نا

 یاسام نج مدار گنا ےن وجد نج دوح زورداا تا ناریم گند سیال یایگمالچپ فرط کب رض وبا ذتایآن امسملتآ بج وحر نبدوحسر چپ

 ی ناسا شوید سوت: ےک نارواوھواء ںوبر علی ایک ف رط یکن اداس یک ورادرسےک موقروا عوف اوک
 بلخح رب تموککروا تنطلس یت اوکر ہن ب نام ںوند ےک ناوج رمووروا ےس وہ فل ایش ےک نا ےھت نیر موموج ںاہ ی کرن فرط

DEھو شناس یکن احر نبوت ر زوروا ےک وہ ٹکا ورکر وو رک لیکس یرش کیا شش اب آو ورواایگدہ لںایامف اھت ںیم ےراپ  

 یک شاد نب بوقنپل نب دادا دب نج روصصن نب نامہ لس نب روصنم ےن ساروا اھم ت میأنے ا ےن لا ذیشان ہی یھب یم للد ےک سارا ایگ
 گلا ے تالاع ےک لاروا نامازدا ایک کج روکے تان ےک نب مک یک اروا یاهو کک متر وا ید 7۱: افر شوج کت سیم

 ريز اکه ابر وي درک ناف نر مون: برس لوف سال تا سو < تاج فر کبری
 ا ا یار کک اردوان رم ذواپا ےن لاوگرکس ن نب نئ ایگ ہ می ںیم تنطلس مار ادرو ای شف ناسا
 ۔ایگوہ توفیکک نئاہی ۔ےگ یکن ای ماہی ایکو بل اقرپ تموکحیقپاددروا ئل م

 هدحو هلل ءاقبلاو

 ص
 ما لہو کوڑا ےس تم نس ما دوا ئآت عدد یرالمگی ٹپ اعم نشلارپک

 تاعقاو ےک ماجضاروا تیلوا یک روا تالاع ےک ےنپد ترازو ےسا ےک اروا رک
 یک لقی پا لادر نیب ہی یھب کس باران قوای نت ورود لب کس ندا مسن تا
 وب ادای سکس بیک روا نت کو لا لود
 بجا او اجتماع لا نگو یئاپ شو پ سم تلافکمی کی کن یوم پکس نیش اطلس منابع

 کنگ دابخ لرد یرداهب کلا وار اپ ےک ینا ادبی را کز ڑامچر ٹچ ےن داولارد عنہ بج داود یب نسب نافلس

 ہی ال ےس سا ےس ہعویکے نوہ لوخش ںیم ںوگنج ین اتا یک ویر برعےن لاروا کت عد ته نایک لاو رداد عدا
 اکرم ماتم لا ےک ناطاس خان ااھاربواےن نشا کی رداہب وال لا

 وبا نب روس ےک ول ےک یا وا وم تمیم یک لاروا ایل کف رپ تمولع ناروا ی تب یم نوا ناطلس بج نر رت ما

 دان چاق لای ورد سنا یر ندا 27 اس ےس می فا :
 تے ایگ ورا کن ایده لا بم روا ۔ یکل ٥صاع ترہش تہ رکا کو ھو ےک یدداہب یا ےن یک اد یگوہ یئارآہ کر عم ےن نانخ

 را کد پیام کم رد ےار ےب دہ ےت رک لاک یتا یک ا ےن لال اکے تحریم ےناج شاپ ےک نئانعوبا نلاطلس ےن ںوگول

 دیگه دتا ےک ںوب علوم سیم ینا ار یکی اروا یک لام تنا ب وخرج سی تالخنامزےک لا ےنایکا



 وکر وال اق ف اےک بر ویو اتیا زا ۳
 نما سس لو ےک مدد ناطلس کت واخب فا یاس لغو یاب کس نان ناطاس بجا. .:توایب 1
 ۱ ۱ ۱ رادارگلآ اساس نانوایی سکس لاک لا هرز درب کن یاس نشر دف يا چله لپ کنارش کری

 اکب عام ایک رپ برخمدب ےک ےنرم ےک ناتعوا ناطلس اھت ٹاک ضناوہا یش واگہت برف یک نا ےن ملاسوبانااطلس بجو
 ےس ارم اج نیک الوارک وو تم اہ روا یار مقدم اد اهر اذ_م نہا ےہ کی اھت اجر ی سلا
 بیس نان والس تب انا تاب کل ذوب لامپ ساب ناسالم لو
 مئازعےک تنطاس ینا کٹ وہ ترازو ےس ا رواہ ی آخ ےسا ےن ولا ن اطلس ایگ اچ اپ ےک وا ناطلس تا ےک ںوراگودب پر کروا وورگ

eAےہ ا روا تک وہ نقش تع اطا یکی ا لد ےک ںوگولدا وہ تسرد تموکعیک ا یم نوفودنچ ۔ایدرکورپ ےک سا یھ ان ایک کلک  
 ےخڑروا ےک ناروا دشریگآ م ناوک ناست یے یارو گم تسوخ کما رط کی هایش ژان رخ
 ا لات ڈئاو ۔ یادت شام اتنا ےک ںی کرک کک اوم لما موو کک کتا یہ تاب ناش یک ا یب ناوک د

 صف

 کلا وگن ایزو تب کس نیش با ناطلسروا نر پن ساک م اوبا اطلس
 ماکت سوال ار دات الام ےہ باو فرط کب رخ مک یاد! ےک اتیا

 ےک یا ےہ ےس رک کوری اب روا پاپ را لاو اعاده ساختم کب رخ ےس اما اعام
 یرارطم اوج لوس ساب گاه فرین امت منا رسا تی کت اب ارد ہک تل ودحرسزاددرود یکدحان زی

 . ی نا کے رک رپ ناسا لا اس
 وبا نالوا یک فرط کن سات وخرپ سین کپ ےزاورد ےک ساھجایکہناوروکں وج وفرواارکو اپ کس لاف لب فسا تالار
 دهی اہ کرک ارم ےک ںوب رک لقت واریز ےس وہا یک ےس اپ رنک نمی کن اول ادب ذو ےک اروا
 روا ےگ وہ ہناور فرط کب رمی و ایک خر بنات ن اسملتےن نر وہ روا ماس وبا لال وبا ناطلس بج نل ایک باقم اکں ور اھت ےک نٹ
 ۔ایدرگواپ رب وک دابآ گن ارواایدرکواچوکک اروخروا لوتیھکی کن اردا کک نج ےس فیسرکر واہ وعید البہطاطو ےن ںوہا

 نواب اھ اش یھکن یخ تہ ناطلس نیا ناثتن یھ شن فون پت کک الطا کت رس نا اسد ن اطا
 ییا ےہ وورش رواد یک آے ساروا یکم اک ا ےسا ےن سا سے نادر ساھڑپ تم ےک یک اقترب یے مان ےک رغلاروااھت فر یک

 یب ایگ آ باو فرط کہف ال اراد ےپادھخرواراتا س لک پاپ ےپا یم ناسماےاروا دیگ تم ایم ےک ناےساروا درک اب یک
 ۳ ۔اھت ےک اور نیل وا بلاک بر

 ناروا رمی سش نار دروانی اما ںورشیےک نرش ےک للادداایگوہرارفے لاو ایزو حنا اقا اپ ےک لاووروا
 ۶ ۔ںیہ ےس م اق ےک ہبخزوج یک ےن دانپ کری دمروا نیش یب ںوتود ےک

 نزولا ریخزروا ےک طی اہم ۵ شا ریکی زواکرارواوترباناطلسروا.....اناج نا ستار( (یلءرشلاریکرواوتولاناطلس
 رت وک ن ایزولااھکر اچ دد ے تمد روا ی کج تیک وتا ےک اا ل سی تا لا پلاس ےداراےک ےب اظ ےس



 2+ 7 ter 2 لج .....نورلف نانا

 آں اداوم اب ےس ےضت ےک نب میت وکں دزاپ ےک نشا ےنپا وما ناطلسرواایگاچ رب ہک ییا ںیم تم وک یکن برم یب ںیم سافروا یو رتب

 ےک ےنرکفک نج لمس کت وا اهر ب اربد ےن ارگ ایکو اتری اھ رواہ ناھا روا یارک روک ں وڈ اہ ےس تہب ےن اروا

 برا جاوا ہر ملا ےن یار کوہ نر اف ےس ںاہی ۔ایدرکل کل ویمد ےس تبب ےک نم ھ اب ےن یارب شاہ دایگوپ ل٠د سیم سات وقرو زہ دعب

 تلف تر سین جگر ے ابا ناطط وا ویا ےنپا ےن ساروا ےگ ےل سی ںونط ادرار مون ےس ںاہورواایلرک

 ےس لی سٹیج ےک ءارزو ےک ناوج ےن یا نیلادب نب ہر ایکو تو اوبا ن اطا بج یے سد کی رایت گچ وال رک

 نا اتنا ےس یہ ران اب لکم ت الام ےک ناس کای یان توک ےس وہ ےس رک میم سرد هک کس نا ناطق

 ۱ ۱ و

 برخمےک رد یحسیواا نئاطلس نج نا زولا

 :تاعقاد جب ےک اروا تالا ےک ےس آو کت سوات اے

 ین صوتا ےک داد ب یک و ےک تا روا تیاخو ا پب ےک ساوکن سار ھم نی یکن یب ناثعریعسوزا ناطلس نرم یش نایزوبار

 یئاھب ےک سا ود گپ یک سوات ی کب رخ اوہ تونو بج نک ایک ا ی اپ ےک نانعوبا ناطاس اروا ایگ یک ارگ رایج شب یرارلم

 : -یگاج تمحآرکن ا وبا یلاھنس ےن ملاسوڑاناطس
 داز گا تا دواایدرکف کش ںیم تار م ےک ءا ر کک ت سوک یب ! ےارواایدرکواز آےیق ےک کین امحارپ ناف ملا ناقلس

 و سارا یو نیرو کوبا ناهار واکس سالم تست کمان مے رھپ ۔ایکرایت علیک رک حا ےس

 ۳۹ د ےن ماگ رک ضا سیلک کپ اب ایک و دیماےسا شے داب ےک ن ایزو اب ایم اکش نوک الت اتکا

 یکن اسم ارواایکر رقم یماکتصولک ارواپ دہلآے ا ےن انکے اج ناک یٹراپ یکی ایہ دوا چسب درک اکاھچا لی ےس اب ےک لایک"

 ادب ےک یہ کم اقم ےک نا رکن اکن نم ایپ تغ روا ںی ڈک یر کت اتد ی ادب اطلس ےس ارپ ںاہج بک زایی دایک تاد باج

 0 کن بوق بدیع یا ناطاس نان نزار. :لاڑت ءلاف لاربع

 وس یا مک ایج ایگ زوم رشت کنار کی سرش نود نر هک لیتا ےک ایم
 ددطخ ے سا قلت ک سا ںی اگے رکہدم یکس ا سی لاعم ےک اد وکیک مت ڈار ے گولا اطلس ےک ںاروا۔ ےک یہ رر کز اکا

 یک امر چپ ایلر کرام فز گے ا ےئلیکی دن اضر یک سا ےن یا اے رکرارگوکن ا زونادازاچچپ ےک سادد ید اح ا ارش یا ےس لاروا تاک

 کرده لاک روا ںور ام پا ےھت ےس سیم لوقتموج ےن نی الوا ںیم تتارروا ےگ یس رگ اب یل مکا یج ایا چ فرط

 تساروا ایکو اوسر کک لھ رب سااھقا ٹکا ڑوھکوج ےن اسسےک سرو اااھٹناو دم اف ے تلفی کں ورادے رپ ےن نا زوبا ند کیا چٹکی ئار آ

 شد دهان تا سیب چي سو 2 اژدها دم سنا لک کوب شرف نی واتس اچ نرخ

 یا اپ گولسدج نایسیرد وبا اطلس دا نایمرد ےک مع ناسا ایا سرما نی اپ قوم تو تیر وا

 ۱ یار ناسا دایک کس سر

 تسادددک دلبر اع ناف لا دم تس ناسا لاک یدک اهر رفتم ےک نا 2

 نشر کد سکوت دوران ودداو زےسا ےک یارواایکی هجا سوت دور



 ستوتروا لات فلک بر یو اتوی 9 هزا اس خرج ...نورظن را

 داوری سم عشایر تملک یوکے اں یو یوم ناطلسروا لب تاج کک اب اکر اج د برت ےک یاردا زق
 دی ناهار کس نجف گز ۶

 ےک یاہو ے اہ رک ےس تع اطا یکن ای ولا ہو رکا کاک طرش ےس لارداایک رخ لام ےن رم زو یک ارور نت غ کیو
 لنا ےن ٹاور ڑپ مایق اہ ےک یبا ناطاس ان الوم نیا شاپ یلومیرکف ول یئاو فر یگ ا دداایکی پیر ا ےن سات اگے ہر کتا ےس نشیب
 کر ا وہا رش اراک ےل تل عمر وا یگوہہ تبانکد رخ نامر ےک اں ارواوگلا اطلس 01
 _ےہ یل ند ےک ل اوج ےئاجایداوھرپدعرس کا

 ٠ روا یشایف ےھت او رک مئقوکت مو یا (وصصت یم رود ساوج نیر فات نشا بجاح روا ایکس فساد له
 شیب یک ار ایا یک 0 یار قیا ماتا اواو رک راپ یک قیا ا ےس ناموس اف

 0 0 اوچ لاح دواک کا کک 9٥

 .ض

 یکن ابسلےس برضاب یرسود ےک نایذوبا تال ےک نقش ابا ناطلس
 ت تاوق اورجب ےک ساروا تالاعےک ےن آسیہ وت یکت مولع

 ۸ ص2 اگ نب فیر ٹر اپ کن E «ںش نیا اک زبر ےک ی
 یر آہ ںیہ رست ےک نات ایک اط تموم وج ںڑ ےس ر رم قہ نشو ےک ناپ کیردز ےک داوا ادب یب دوا ںیہ راگددع
 ۔ایلانب نان اوکف سرکل یر اوج ےک نب مایقب ےن فیل ےک کامن راد رم ےک ناری ںیہ ےس ر ےک ہاقتم ےرداولادب کیپ کنی ود

 تست لا بلور ست سوال نو 0004 ص--7 رے تے ا گول
 رگ خم مکا ےن سا ےل ےک سنا ایلرکءدارادتشپ اکے نرٹیھئا ےس ںودیانب یک اوکت موکے لا ںی اھتایدرکن ایپ ےسا ےن یا یت کصاع
 نیب جار واومپا اطل روا ےک ےس ےک ےس رک مصاح ورابددوکتصولعی نب اوکن انب ھم ےتوہ ےک نیفشاتوئاو دنیا تر تاب ابن
 ؟[ لیپ یاد ایت سای سام ت ترفج نایمرد هرم کن لواعس شب لجن
 ONS ورا که ۵ نکند ام تسنیم لپ لند زوے لا
 مزے کرا رکے سا ےن سا انچ ایپ اب لر ات سلام کسر یب وو را ناطلسروا ےگ ےل ناسا دورود مال
 ایک افداکن ار ھا تین ےن یک ت ایکن اور ےس ںوج واہ کروا داولادبعی بکر مل نیر ادب یر زد پا ےن سار اد لاڈ ںی ےنانریقزود
 ناک ایدوج چپ ٹیہلیمەدرکک تں اہی اھت لی بقا ھت ےک نا یورو درک اور باہ یو رسلا یہا ا ےس یاروا یوم رتبت روک ن اروا
 ےگ هج شانہ یگودراو زرواے

 یا نال اھ ایک نویو را راپ لاس ی اے ی ریس یا یک اون نگ ہلا دبکیم زور ھچپ......:ہلسحح اکن وع اط رب پلس ن لاد
 فرا تره درگ همسان لاک یا یتا یک الہ شی یا یک لس
 روایت آکا لار 2 ےک تحفا یک نا اون اطاس ایا ایدرکن سن ابجایکآ دن نام اضعاک- لا
 ای درک فور انا ےک سئاروا ناوئا ےک سا



 لیتو والت فلت بر وي جوی هزا ۳۳ ....نورلخن ور اج

 نت ام سفت لا وام دوا کف نج ےس سا ےن وج ےنیکن ایزوبا اطلس وق ایک اڑ لاو باس لا بچه

 ی ئام کن از ورک یک اب فرط کن استر یب نا وبا ےک مرتب جز جوا وک ںی ےن ںوہاچ انچ کوہ یکراط تشہد رپ ںولدےک

 هایده شو سا ذوق اطلس اب کم تارا یر دا اگت ان یک ئا ےس اوجا نب ھا راک قرواوب نزن

 راي د اکرم ئا ےن رو داري ته او سا ںی فدا اس یئاشتناج تیاہخ ےن لوبفر وایت سا
 روا یک ج کور لوک تل اهم ےگ ےل سی بق ات ےک سا ھجب رحروا نا زوارواایگالچ یم ےن را او ناطاس

 دالواپ ۓاروکن اطلس فرصرکزوھچبں یی ی ت ی ارواایکں وا امتنا ےک لق ےخزروا ایگ ماریپ دص نایمرد ےک ہیخز وا لق

 ۔ےایگال ےنوکن مت
 روا یل پت کت ع اطا یکہفیلخےس ناروا ای درک روک اخ نیرماع ریما ےک اے ئ ادیت روا کت سفت اپ لا وا لب

 نوو اک ورک تش ویکی اروا کے ابد تفکر بیت رک رم یک اوکں وک ودقم

 تست یوتیوب ناطلس روا آمار ماتم سال تسکین رام نورد لب :رشتص ںایٹراپ یکن ارواایدرگر نب ہقطان اکسارواایک

 -یلاھت انا رگ کک او احدا اک ی لای یر ضم وا تسرددعب < لیگ تپ

 ض
 تالا یاس ولا ناطلسرپ ںودعرص کب رخم

 راورکا دب کیا یم سا فاکس اوا اترتے رو دعب ےک روا ےن رک ادب نوت فا وبا ناطل ےن فی ر۴ نیرامزنو

 لاروا اھت فیسوکم قم اکا ںیم ںودص رس یکب خم کے یل سا ںیہ رکن ای لپ مکا اجر ب یک و لس نا تا ا ۳

 ۔ےت فلاخخحس ارب روطقفت لںوٹودربروااھترادرساکی لیہ ےس لی سال ینہ ےناو یر شوردبو فوج زا زدن یو پاک

 ےن نم تب اتا ےک نا کس ادا: لا فرط کب رک وپا فساد یکم توج کت دافب بج انچ

 ےس تسرب تسر لورم کن اوا لورا لوند اراپ یابد ک اچ

 یگزتدنب ولار نو لاج رک امہ را نو وت ایک یہی کف یس رور ہد روا نادر بیگ رفت زا ئ0

 ےس ی اوج ؛ایگوہدنب حلق یم لا ار ا شاپ ےک دب ور طیا یجٹزازگڈ نج روا کد[ وزش کر اکب یب رر ام ٹول ےن وما سوپ

 روا یارک مج ںیم حرا وندر کک رش ر را سکر ن ےک سادوا یک رگ تراغ رپ سا تا سےک لوراوسےنپا نون ارواوھتاوہایکر یتا او

 نا لای لار یک ماعل کال لودصرس ین اروالودعرس نمای آب او لی ےس ال اراد ےس اہک کو کرک

 مارا فر گیاه نسل لا ردا سرچ فرط کت رف ادال رن ےک ساروا یوم تحلم نایمرو ےک نادعب ےک ایوب تت تہب

 اختلاس یہ کن ایی مکا بج یک زنا تبیصم یک اواایگ

 نیت

 و ا ۵
 لا اہ دایلاپ ہبلخرپدادنادبع یت واایکرلمتپ سٹرتہراہود لیٹ سے1 ےن اراک کام اهل ار شب قاب لوس



 شور وا لات فلک برویم یی زا ۳۵ رج ...نورظیم سا

 چوب بیت 1ا اضم اھت اب اک ادب ییا مچ ےک اوج نامید کس یا نالطاس یلص اح رواےک یا اراک اعروا نوش اچ اف

 ے تشاطایکس شود ےب یکن ج یئوہ ورش لار رم نایک ناب تر لپ کشک و رالی دمت نایک نا

 رک ابن اپ کس وب ناسا ول ها ال يلر هر راکت زا نود زير لل
 رکا حی تا ےک نی اروا یت فا ےنپ ا ںاہورواایل رکےت وک زت ےن وقوات انچ چ اتو راز تسدےس سالن ئل ےک یاری رش کت صارم
 ([---0 اسی داد انا نا “ںاہ ےک ساوکب دوایکل وق ےن اے ایکدشرے کلا ر
 چر ےک یا روا ےک یت ۓسا ہو کات ایک سوکر یعسولا ناطلسداز گے یاء نادود ےک گنج تام ےک لا ےن یاروااوہہجووم فرط
 تاک ا اح

 ےک تن تے رب
 دیک وف رط کی رادلمتیکیِاچبوادعرس یکن سمت کوہ ایر وا یکہج وف رسان لوس ںسیہر

 وای احلال اطار ایم بیا ےل ےک ما اح ںاہودوا یک چٹ لہب ے ےن وہ لاو سش سا ےن یا وتار گے ہییطتت بج سیب سار
 سا ادا کس لار ی رکو ارااک س کر قد دلاور سا ےن ا یہ تاب جخیئکوہرجخ یک ات نار کک کاو نوب ناچ
 نا یا کے ےس وہ سیے روپ یھپل اسود ےک تملیک اک تں ہین تر کو دق لم کت لا نپادد ید اکراج گہ ہن نایمرد
 یانو تما اب هه سود ےنرکرابزاسےس سابعلاوا ناطاس لذت یکک پک یت رفا بج چاچ اید آل اں ویا آں ایپ سم
 ۔اھتایگایکردقمانابہباغر بر یماےک نا ئل ےک ساکن تل

 ڑاھب اےک ہر مات ےل ےک ےنرک کن ےک یا ےہ ارادوا یک یا س آے ھے اے نایب... کل اولا

 هک اس ساسی لب ی مپ نر ند ناک او
 دام زا اراک اراک تاپ سد 2-در و

 تایدرگگ الا `
 سبا ےس توگو یارو یل ےل دا یکی ا ےس تریس یک نج ےن ںوگولءاوہ لٹاد شور ور یکن ابعش' ۷سات لاوبا ناطسرھچپ

 یک تسرد عمر ورود تمازق سیہ یک کرایتخا تعحاطا یک اروا ےک وم

 ںوج وف یک ں وہ روا ڈتاٹ روا ایکر یاش ےک ےل ربا ادوا تکا یک ےن ا خیر نایت کوو لا

 رش ل یاروااوہ 0د تام کلان اطط ایت خر ارطا کک وج ےک اہ ےن ار دایر لاو يا ام

 ر ےس قو ناز ےس یا ںی ایک ی ترک ن ب ی اروا لار رک تج یک ا ےس یکایک ل ےس ٹپ ماتم لاروا وہ رات اس ےک ا
 لا لر نان انچ اویل نر لر ما ها لار وا و ت لآ ٣ روا ںژ رذ ںای راوستساروااب درک

 : شر ساک ےک یر تر وا یو و E ات الا ک

 لا اھتر کالم ےس نامکو ما ےک اوج ایک رہ ام اکی مڈ تباغ ییا ےنوموا ناطلسرگں یہ رم ےک لد یتا برع ےک سادہ وف کل ایک
 ےا ےئل ےک سار کاھت ایکو نقل ےس ےس جو یکایک چو مد ییا اہ ےک اے ناپ ایک اشممش یا ےن لالد کیاےک گہ
 ای درک زی ےن ا ۲ی یزاب دل نکا ںیچأردرض یکے رکی ئرایت

 ےک اپ ےک سادوا نگ وہ بارخ تار ئل ےک ںوناکےک بلخروا کوہ گتافرب یف ھچم کل ا ذت ایگ ٹ ڈ ےن اس ےک ساود بج نل

 وج بر ےس فوت ےک ماحشاےرب روات لم یکن اطلسروا کوہ مور ش گنج تسدرب زے سا آبان کس نم رار صح لش توک یہ لات



 سوکر وا لاق ف اک برع جیش دم تیا ۵ہ زا ۳ رج... نوری ارت

 ۱ کر قم تو اکے ےن ںوہنا هک ادوار ورش تر تل کس رانا نایمرد ےک نا ےس ںوہ رھ اکہ رہ اتم اکی ر اکا دن ےک لوقا
 نوای د نوبت روا راوشر تی زاه روااپلرکہدادااک ےن رک نج ےس نا ےن اروا ۓ آر ظفے وجے عو ےک اس وکن اطلس بج روا

 وب شیٹ رپ تاماقمہدیشوپل ناک کنےن ںودایپ ےک ڑاھپ تقو ےک تلفمر وا ایکن دنپپ ےن ۓارلا لبا ےج ۰ ےل اک ےک رپ تاباقم گنے ک
 و ر و نوک رود لس ںیہ وا ےک ایک سات ام ےک ناناچا» ورکے رس نور را يک 'ںوراہناچ
 نوبت نا منا گام

 بسا اچ اد ون و کت اک نوا نا رسو یھب تلاع بج ے ولا اطلس

 لابی اووروا ےس وہ ت ےار ےک اےس چب ےک آروا یک زا آب نا ےس یدنمب رہ ےن ںوکوادوا ایگ ل ٹول نام اسودنام یئاپ

 نایب کت ت رب کول سی ی2 ے وہ تاقا بیر رق کا ا وردا ےک ےب یوا ےس تہ ےس ںیم نل ںیم ےڑپ یب رپ ںوئولہپ ےک ناروا

 ےۓ نایزوبا یھ یوم بو فرط کپ ین نرو مار پعوج یت اش یھب ٹب یک رکی رت یکم عن الباب وکں یل رشول یک لاروا ترک
 نایزوار باور ںی ا یی اوب تہب وکل د ےک کای تبن ںیہ ڑول کرو دربار ناو پک امت

 271 اتو ناطاسک بابت رط بیک ا ےسا ےن یک قف لاہکیتت ابر شو رافک س ےک کت قت ناڈو ار مون ےک
 تت ےک تموت اروا ایگالچ ئاز رک لاودورناچا تک کور ور ےس یارب یکسان کیا ںی ااپ

 ںیم ںوراکور بے یک î شو سای بل ال تر تن دا کس شروط
 یلاھت اء اشنا۔ ےس یکن ام بات الام ےک نان گیج ےس وا اعا کک لاس یال سک اچ قرش یا ےن اروا ہفاضا

 ص
 ایاہروا راج ایی رمل اروا ےن رک واخب ےک ن ای ذولا باج قرش کن رال

 تالاع ےک نا ۓئئ وہ ےک کہو کہ ےک کااروا ےن اچ وہ بلغ
 نام يک 7 زکل اب دیماه جلو ےس لئاواےک جلد ذوق یئاعکت سل جم نارییم ےک اب وبا ناطلس بج

 رک ول اک اعر یا یتا نا اک کا ایک پ یم نی الب ےک بخز ع وب 2 رگ تاک اروا یوا نیز
 ۔ے هک موقت ارم ماچ لا لنت سی

 ارس نس لو لبه 2-به داراب ےک نا سی ے رخ کک نج ےھت جر یئاھب ہبخز ےک ناوج تم ساک ناروا
 با اطلس لا اب درک ھتپ ہیرا ےن ںوہنار نیا نا نا کا جاسک اسکن ترم اگدانب کی ریت ل بروا کی یم یک

 کزور یکے ںیہن ین وج وم ےئل ےک یئارگگیکدامح نمو“ نیدادروا توگ نب یوم روا فول نج کوم نب نا ارگ از و ےک یا حوف یاب تہب کوت

 لا ےک رکن اتار اس دو روا ارزو روا ضرب سا ےن عا زوہار مارو یار کب ولم سا ںی شرب ےک نے رک ج ےس نا

 نایزوبار ما ےن ںوہنا رہ ایک خا پل ط اکی ٹا یھبےن ہیلع ےل ےک نی ےس تاذ یکن اواتروا ییدےد یداذآیک ناج یبا رک اپ ےک اطلس

 ماہ یما ےک ہیلع انچ یی لاج یئاپ ترففے تو یر کک ںورزروگے با یھب ناو ےک ںورنشا ےک ئاجلایلرکہعاکء ایا تعاطا ےہ
 ناطلس نام تاب یک ا ےن ںوہنا وت وذ یک میلا یو ایل لنا ےن نا زور ایکل جت انار رهن

 ارد ے ےک و روا اھک رق لا روا ےک یو آس ںورتشاپ برع ےک یازواایکر ور لع ناسی ییا جل ےک ےنرکم ایکن اے ووا

 ید لر اب نوش لود ےک



 شور وا لات فقه برویم ای۵ زا Ire ۰. لج نلورلغ بانر
 شش کت عاطا کیر ج وبا دی سیما ےن ڈرو ایگ لپ فرط یکن یش تو البوموبا ناطلس......ہلمترب نی ولو اکو اطلس
 تشلاقم یک ا ےن للود روا ایگالچ اپ ےک فیر ب کولا ردا یکن اتا ےس سا ےن رماع نب لا گاچہپ اج سبقت ےک ہم الس یباوہ اترک
 ج000 وا تالت سارا نم کا ادد چاچ یک رکت را باپ ےک ا ےن ںیہن دو چت عاخ اک ادا رک اقا ےس رک
 ایک لیدر لک

 E O ا ںایرواالرک ےہ ےک رکھ تایل ےس ا ن ازادحإ
 نایزولاریما لا عایق اہ ایت فا یمرد کس یاهو: و ناطاسروا لود ناو ماسه ورا
 فنون رک عا ک یا کی رک یک ایک د تا ےادوا گا تل نکات يا اما
 جناب کس لا برس تب گیس میخ ای درک + او تو« سر ت نا ےن اے ی کرج وم کرا یورک نا فرط یکس ا ےک
 ضیا دارا اکے رگ لقب نا ےن اروا یر ف رے اشا ریتم یر لا نی فیل رکن وہ

 یار اکران یر لیت نیمار نا نیم رده گام
 واتس با م لق ل اقلب ےک ناروا ےک کاپ ےک نا ےس یر لج ےھت ےک ںوج ونک ایر یہا سوپ نب اشتروا یک ب وقر ھوا
 ی لاراب ےس ےس ںی یک ےس سد ل ھت ےک ناسا سیر کر ماع تلاد ی

 تک 3 ا لو لا زاکن اسگن ایمرد ےک نا درکرل مت ناک ںی سے 1۹ سیم ںوفو یکرخ اےک ہدعقتلاوذ زور ےک تارعج ےن ںوہنا
 نشو وریئانچ سوم لا سس ذکر لاو رد کس اب گو کس ربط ز یش گج دوا ایکو م لامر بلغ اراک روا ےگ گامی ووواوز

 20022 ون فال ےک وما ناطلسروا نگ ےل شاپ ےک نادھتاس ےک ےلاو ےن رک لت اگ ار پا روا ےگ م فرط یکن ا زویارئیمارو'
 ےک سا لی یت ےک کج کک نج ےس یکدرمناوج تیاہٹھتاسےک یارک فرط یکی اروا کپ یراق ہقاےپ ےک سا ےن ںوہذ وچ یگ
 فرج هود رو لپ ناسا تار کار وتو ناسا رانا کاکو ں وج یکی اروا یک ڈی ی ناریم
 باما رس رک قاتل هدروتسل کیر کپی برکات ہبخز ھوا ۔ئگ کگاھپ

 ےک کج تا س ےک سادللاخر ھوا ء اکا ارم کس ور هام اپ کسر ید مو پاور تک :کنج دلار واوتولا اطلس
 ہوم رن یم تان یخ ھتاس ےک لا ےن ار یو ڑوھچ تاس اکا یکے ںوکولایکر چود ےس تس ےسا ےس اطا تاع ب ےک آس ےس دارا ۱

 دا کیر نا ولار یا ایگ تسدض یک او چن انچادرایقخا الھکے ا سیم ےن رکے طار شوا ایک رق لاب ےک ےک یا روا ایکر ایفا
 IT یت یک ںیئاو فرط یکں وراگددم ےک نئھصتےنپا ےئ دہ ےتھر یت ددنپ ےس

 اع نا نم ےک ناطلاسر مار سا ےن ناطسر کیک بش ےن یا ےل ےک اسد کیر تشک الا ا
 لا ر و نیا را کای

 یو مک داترخنیکر کول ا راد
 وم یھب شیپ E aE E e ا :گنج یکر ولا رواو ولا اطلس
 ولا ناطاس نا رلدحب ۔ ےگ وہ نب ہعس یش ںوڑہپ ےک یر روا کاردودر یک شکن یشن ےک ناروا کل ام لا نب ثرھلا ےن سا ںی یو
 07 اچود ےس یشن اصت او ایئاچ یا تہب ےن اں وا ےل ےک ٹل سیاو ےس رھا ایدداث رہ ےک ںو او
 فی داب وا د ڑ وچ سیا ےن سا ساھتن ایمرد ےک نا یت ای زوہار مروان ت ڈے ام ےک اے ےس نوا ٹر اج گام ےک لا
 یکن اسماتوو عب ےک یا ۔ایدرکراپ ب یک( وال ےک م الس با تاکی ت روسو ےس بس اک ن ار اید رکو اپ ب اکا ےک کلیم وق یو یکن اروا
 ےک نا روا ایر کب وفم ںی نو ےک نا لار وا لرافشواپآذ ہا ےس بفرد الا فس یارک اقا هواي لاو بماج



 ا 1۸ ار ..نورظنیامی رج

 برکنار لع بر عیب دوا ےناچ ےک برف هک ریدر مان

 ص
 سبز روا فو شاپ لا کلاچ رپ ناممکن زخلاریکن اطلس

 لگے یر اتے نی زواروا ےب ی تیم ےک ر ماع یک روا مات ور
 تالا ےک ےاج ںی اتے ای درک

 ے یک اھپ ےڑب ےک سا وا درکاریپ داسف ید 3 ال یار وای درگ نقی موکت یم کہو وت کا ےک کد اترا ہد ھالا بج
 هنس نارداایک توان رط کس دارم یو ساده راه جک لک یب چنانچ تساج رندر اب کس بره اشکال ۳

 سهام لورم برم نما لنز یو رایان اس لا فافعیدریوس
 تا ےک ےک کبر ا اےس یا یک کاتی کک دارم ایک شفا کرانا ےہ پے اد

 ےن ارا ٦یک ام اک کس نرو قله اب کس لار ابو ار ماکت سونا ی کتو ےس وہا کن اروا ےک کب و

 ےک سا چن انچ ءاھتاوہ ثرا اس ےک نانا ئی ےک ناروا نب اوا ےس ےک یارو یھ اطا ےس یک ب فر۶ پ ا سامو بھت

 ایک کم نوککو کرب ےس ے روز ۓار یک لارواایلر کل وقوکں و وت"

 پا ےن سا ید ئ الطا یکے لو دیق هاب ےرسود پارک روا آں ےک یا روط یف ےس برخ اشر کوبا اع کا بج

 روا رک اداب لود جا پس نوسان 3 رم

 لا وا ےل سی ےس ار ےاہدرچن انچ ءھتاہ رآل او ےکر کل خاک اقا ر آے ےک ےنرکادیپ یقا و 00290

 مس لوک ٣ل وقت ساوخرد کناف سا کب لطور ناخ ے ایہ ےک اب سس اس نوا آش یک

 وھولا ناطلس لی لو ےک یا کوی اک اتاپ تابیا ےن موق ا الو تبغ قات ےک الغ ے ارواب ےک اروا توک کن است ےسا

 یا یو آی اراپ راکوی اک واک ے سی ںوہرع یکن جات تیل رکل وقرکیٹد آس اپ وبا نایک نیب کلا وین ینا یکاپ لضرناعتع

 اقا آلا

 نت اولا لپ ےس ےادرا ےک هنر نامدار رم ناسا رز ارب اطلس

 یاس اد کا سز ں پا ایگدناوروکں ولاو رک ش ںی وف داں ت افا فروا ورمز کب رخ روا یل اٹ ادم لی نادم ےک ساری

 ما تقوس اوج واوا ںاطاس روا ایک ک وکر عب ےک ےن رکادا ںاناپ رت یک گالدیع یھی ےازب ,زھلارپگن اطلسروا ےگ وہ ےر رھکرپ ےڑڑاوددےک

  ںو اےک ںوہرع یش وارڈدادب پںم ںوٰواعم ےنپا ےن سادواابآ ئاو ناس وئاپ ےل ادوریخانچ یگ اطا لاتے وہاڑی سیم

 لر فاکس اج فرط کر اع یب ےن کا 7 چوک رطیکب رخمہاشروا کرایا یم ام سی باوج کس سا. نوبت يا اوروک

 ۱ یافته یو

 ےن نار چ اشنا رکن اور لول ابا یک لوک یارک نج ام نوا ایپ ناسا روشاع می دعب ےک سال ادب ناطاس
 رواوشولا ناطلسےک رکج کلوب مات ےن ام تام تارا ںا ایک چت اھ زور انچ اچھل سا نب زا نی روا زد پا



 شورا لا فات بے ات زا ۳۹ 2 لچ......نورلف ا

 یاں وو کا یکی اورو کیلا ادبعفرط یکن ا ےن ناطلس لٹ ماما ناےھت ےیچج ںاہ ےک ہدواوزروا ےھت ےگ لنزود تہودرگاپ کب ق ایت اکرم اع یک

 یر وف رح ن یب یو حرف یسارواےرکیدنم اض رپ ےن کر ود ےس ناطلسروا لوھقا ےک ماع یت دوا ےس کت ع اطا یک

 ۔ نت اپ کس نیا هی تس بسی ٠ لوف در روااچیب ےل ےک ےنالب سفاک اراد پارک کے اعم ےک یارک ایڈ ولاردا ےک مح
 لی ےب ام ےک یر ماضر یکن اطلس رویکرد اس نک کیک داد شود

 نہ رک وباروار ابو اتم ےک ناروا ایکبغم ںیم ےل اتم ےکر ماع یب رواوھوپا سیا ےن شیرواایالدو زادنا اکے ن وہ تیبا کد دا لات
 بش ہاگمار آی کن ا لیٹ ولا رکی ےہ یدلج ےن ںوہناذتیکی ئامنہ فرط یکے تار ےک ناوکل ود نا ےن ںوہنر واچ اپ ےک کزاٹ
 نارنج مات یرقان ا یورک ترار اک نا ےن ںوہا یی ے الع تحت دوا ہاکی کر کب ازا تس کب رش مارا نو
 مماع بس رش ار یتا هشتاد سادگی با یکب ان تعا یکن ادواایل ٹول تیس ےاتمو لام ےک

 یکم لار نت تل

 97 او استور اروا یک واہ رب روا یئاچم یلارخروا:یگرام ٹل اپ و ےن نوا سی

 اے سام مسکن کش رش ئی رو او

 ١-یگب یقاب یراگنج کک آی کنف شی ہدارفمالب فرصدعب ےک سا
 ےس دوس نی مع زوردار ات کشا ےک ےرصاوبےک سا ےن ناطلس یک ایک نب عفو االاچ ےس دیعس نب یش ںی یک لاخ

 ےک ندوی عام هد دواوز ب اچ کس ا ےن سش لون ناروا ایگوہاوسردوروا ایک کذ یم تافاح ےک ہدارفم ےن ماہ کام یجای کرن اور شل

 اکن اروا یی تدرکا دار از وروا لو ےک ناروا وب عن وه بجای سما اد تز تام

l2 Juںیم یا از نایەت م وک ا  

 ےک و ولاروا ے٦ باو فرط یکی ر تے نا زولاروا بار طا ےک طسوا برق
 ے راک د یب اولیا روا یک سکس لود ار لار ب ت امت

 تالاعےکےناج
 سو هک رز مربی س یئ ام ےک ےک رم یکی وردا تاک نا زن ےک ںترموکعیکداولادب یب رم اج یب ےک ہیخز

 بس تاب ای ۔ےھت ےتھکر ارت وج ںاہ ےک نساوبا ناطلس ےب ےک اروا ی ۶

 نگ ےل بناج یکل شہ کوہ ہدز فوقروا ےگ و ہریماا: ےس دعآی کن یر م یب ہد ےگ ٹولوارھہ ےک "ھوا ل بق ےک نا ںیم دلا بج رپ
 لئاش ںیم ںولکنج تا س ےک ساروا یکت بچ تاب ےس وما نااطلس ےنپا ےن لونا کب ےن ےرنراکی شی ئاھپ ےک روا فرناز
 یکن اون الف تو تملک هدف لود اپ ےک نادار ےک اق ادلمکےک موق روھتا نر رب ےگ م
 لوس نویی بوس ےس ۔ مانے او اتو کریک رڈ ےس ہاشداپ شش اپ ے راکم اھا ےس نارا یا کرک گآ

 ردا ایک آں نا بادو ب ےک شم 2م ےک اب لاو ےس الم ےک دالدا یکی کیک ےس اروا یل رکھتا ےس نیز وبا اطا
 برخلروا یر لاھتروص یب نا دا نا نلاےرتشاپ ےک یب رگ رک رپ اےک رکھ یہ اار ےک کا ےک لوہا



 تور وا لات فلت بر ی۸ وات هزا ۵۰ کرج ....نورظی# رج

 راجع ےک ےن کک نج ےس ہدارفمروا کوک لوچ ڈرا ےن روا یو ورک روا 2 ویگن فال_ هاش سما
 نا ملا ھی رذ ےک یھ اج بیان هفس زیاد نلاطا نب بیرقےک اود بج ردا ایکو دارا اکے ید ناسملےسا سرما واوواراک

 دو ہٹا درک اراک ے اےک رکی رک ےئار یک ارکالم ےس رادنحشر کیا ےک لا ےئوپادوا یک شناس رکالد تبقر یکل ان ےس ہبخز ارم اع
 ۱ [ بی - 0 ۳

 -7 رم یا ےک سارو اوپر یدناور خوف پا فرط یکد ملا ےن :یزلادب من اطلسروا :انیھکح وٹفرطیکد لام اک مارک اطاس `
 ۔ںیئگی سل ناطاس لا شولروایگویب یک اروا یل تولوا اوم اروا ٹو اھچج یکن ا ےن اروا درک تیپ ر ماع یک رواداری

 اکت مدخ یکب رخمہاش ےن ہبخزرواای لان ےس شیو ادنود او ےارواایکع اصمارپ اا ےن اطلس وت ایل رکر فر کوم ال ےک علا ےن ساروا
 یو رکے یا روا ایکو م ع اتم ریس یک لک یز ات نہ کوبا واک اروا یو کدام ےک ند یکودارشم ہال یم کی دز ےک ناطلسرواایکردہح

 ناں ناریم ےک ہنایلمر واد او ںی ےس الل اراو ےک نالطاس ںیہ کرام ںیہ و رک کن اروا ایل پھتا ےک تعامج کیا یکں وھتاسےک ساوکرشار

 ردا ایک شیپ نا ےن لا شیٹ ایکو شا اکے ن رک مپ ناک رکیز ا رولارمزو نہا ےن ناطلسروا یئوہ لیک کٹ سپلایگ ید بیلصیکءاضعاےک

 ےک یک رواد رکی ٹکاوکں وین اھپ ےک نلا ےس حا درواودواو زکات ںیم ےل ےک ےڑنیپ ورپ ےک سا روا یکت ینچ تاب ےس وج فس لا
 هات روا گام ےس عت ہو روا ایکو ہر برتر کشلاک ناک کک ںاہی کک ج کام کے ن 22 لو تاقالے لوج فرواریزو یم

 یک روا ید انپ ےسا ےن ںوہنا یلاھترود ےس چی کں وج وو ہنی ایک ٥ں یم مشالکراو اس هک بارلار وا ایگ تچ ےک آن ایزوباروا ےک وہ

 ےک ےک یوو یک اروا ایکاوا ےس LA E بس کس نر وا اش زوروا یکی ارقا تز
 ۔ایگ آل باو ناسا هی روا کوش ناش یک اب روايگو شب ات پ لددعر روا ایر ا

 ھج ھتاس ےک سرو ازاوڈےس مارکاو مانا ےسا ںیم سش ایکم اض ااکت سش ناشلا می یا یم ناش یک ارب دمآ یک اےک ناطاسروا
 روپ اطر شا یکت حعاطا یک یج یز ع ےک نلا ےس برعے ار ھماےک ہمذ ےن لارداازاوڈےس مارک مانا حر یا یک یکے لقب بر

 عسل ےک لیک کرما ساودرچپاجیھب ےل ےک ےن کک یس . ھ2

 یاد به لو ار ؟لثرفاردنچ ےدآل لھذا روا زو ایل ادب ن اطاسزوا :تافو یک بز لارپکن اطاس

 ںیم برخم حب ےک ےن رک تی راوزادرم یکے سلامت اس سر را دو سس راظنا ےک شیپ تافو ےس رم
 پر یمااکن ا ےن سا سوچی درک نا وج ےک یک زاط نج رگوبارزورلماعم کل لا ےن ںوہناددااید بق اکدیعس ےس اروا ےگ آں یئاو فرط یکں وقالع پا

 .یلاھت ڈار اتنا ےگ ںیم رکرکذ یم تالاع ےک نامہ کاج تر تل ی لار کا

 ص
 فرط کن اسا یر او ناطاس

 نایماک تالا ےک ےل تمور اپ یر ستور اولارپک بروا یاو
 کس تام وا وہ رود ے ناست لوپن ول باو باج کب رخ مات دداایگوہ توفزی باطل بج

 کد اھتاوہ ت وف باب اک اےس بج ےس تو یارک واک یکن اوج ایک نشان یش ابا ناطاس نب می اربا ےس شی افر ےک نار یب ئل

 کا ات آے تارواایگالچ فرط کریک کرس کس نرو یک یوم نمی مالخاکو ا نئاطلس ےس یش ںویم اح ےک سرو اہ دلا ےس



 ۰ شورا لا فلک بروم تی ۵ زا ۔ ۱ھا متر ۔نورلظ اترا

 رر یبخ نیر ومن ےس ںیم ںویرمع یت جوک ورکوم ےک مکا ناطلسروااکدر ےس دصق کل ا ےسا ےن نیفش ات نج یڈربارواایگ ی راد ہم ڈاک تود
 اک ےن کرس فرط یکن اڈوس ےن لسارداای لپ ہیلپ سا ےن لوگوا بجایکہن اور ساپ ےک سا تقو وب کن لو کلر هم دالوا یک

 نت یر لہو رب ےک کد لیپ مہک ج ںیہ ےئوہ یش ےل ےک ےن کک از ناب رک لا ساکن ایر راد
 روا سا اع تقبسےس سا تیم کر شاد ام نا ےن نی اتوبا نرلادب رہ ع یو ےک اروا یگ ماورد ےس تیر ر
 زوم تر سارا لرد کل سصاح تنطلس یٹپ او اپ ود ےن ساروا ایگ دعب ند ےھت وچ ےک لوخددعب ےک نا یھبن اطلسروا ےگ وہ لخاد رش
 کریک ت یا مارتا ک ن کز اہ زاس تاس ےک رگ ن بدن ےن لارب نجای لا نرو ارزو نا نیا تقد یا ےن لاک سیب تاپ زیارت یا

 تاودپ یک رو ااد لاڈ نا نر لیگ آلت شن ایت نو روا یک الغدد ےس اے لا
 لس دعا اطار ےک ماع کود دالوا کین فیرترا لب مک وا ف الغ ےک یا ت رفا کن ارتا ےک اروا لات
 لا ےس ےک ےک روات ارح برخ کولے تل پک اتکا اورہ نارد ک٢ لک م ےس ات: یکے ن ےس
 رھچ وا ےس ںورسمپ ےک ہدارفم تو کس هوره نا ترس یک رقمی نوای ٢یا رطاخ کیگی کک تیس اورایک دا
 2 اپ وکن یز حمےک تصولعی کس اروا ےس رک از تس وتو اطلس تساروا یی اب نم نت نور نم
 اھت اےک ںی کر کذ و دن آم وک الم ےک سا ھھتاسےک سود سادوا ایک مج نس الب ےن نا زوہاواز مک لرد ایکس
2 3 

 ناس الب یر یعس لا نلاطلس نب نا ا

 تالاع ےک جرد رت ےک سا ےس لاہوری وا یل اد فر یک

 پس لمس اس شاگرد له لا وکر حس یا اطلس ناب یا اب تنافو زر زلارپکناطاس بچ

 ا ا ےل ےک تب و یکس ا حر طی کیپ ہد سیل یھی ہد یھی ہیچ وو کبار ا ار کنت یادو ذقں اہ اھڑب فرط یکن ادا کی ئاھڑ

 ہار وا یگند یکل وقالع یک اح ےک تموکعی تب اروا ےن راسدسوکت افاضم ےنپاد ولا ناطاسر ب ےگ آں تع اطا یکل او راہود ے دنشاپ ےک یساروا
 3 نب فب روج دارا یک کیا ےس ھروار گوہر ما ےک ںیدنشای رس خرما اا لکه نرمال نرراوقت تاشو
 ۔ےس ےب ےک

 ایآر سش تسار تر ارروا لک وفود نارپءانب سا د اگل سم یباوخر٘خو یتد یکن اطلس یارو یک شناس ےن رام نو ےڑب ےس وفود ناروا
 ناطلسوو یھب رب هک هل فرط یکب رخمدوروا یدرکگ تن نرو کاله نان ےک ساروا ےدلاخ ےن نئاطلسروا

 نورمن ے9 ےس در کل واد ادع ےک نو _ روا کرانا ےس لا ےپا ےن ناطلسرواےھت گم سی تمدخ یک زلادبع

 برو فروم روس لب یت ےس ںاہو روا یک يا هد روا ای کاپ ندرت ناو اب کیک الت لوید لای فلت شراوک
 فقر کبوتر ایر بناج
 روا یل اھاےک نیا تس یار لاع یکم کیر افسنیمرد ےک دا مکے لاروا ےک کا ےک فیر کہ ردا ..:ترافس کف یر بر
 روات ےک اتکا ےہ تلاوط کک جدو کے جو سا زین ےھت هک عی لاما تہب نا ےس اویل ےک آف رط یک ایام ڑ اے ین
 ی ےس یا سا اچ ںی لوقالع ےک لویسو ی ایر ےک نا رک ل اسم نکس یاد شب اس ےک نادات لاھتا۔ےک یا ےس ا
 ماس ریما ےک ہیلو ےن اروا ایت روسرو اب اپ و اک برک روال ماتم تاب رو دری وا تا



 شکررا لات فلک برویم ات ۳۵هزا 1۵۲ 27 ....نورظنما یر

 ےھت ےاڑود ےڑوھکں یم ںوگنج یک تہب ےن ا ےلیپپ ےس سا کئالاح یل کق ؤ ات بلفیر یر شک رئازجلادوار جڑ ےس میئاربا نب
 ا اول ویب ےپآ ےن ناطلسرواایکب طط دعواکت یبا اکی اپ ل رپ ا ےس ناطلس ےن سیا سچ

 ےک رملاوکن اب ےس ےس ارداق تت ےک اوچا رتا ےہ ےک لا رکاب مامو یا ےس یارک کر رش لودر یک ںیہ رار لم
 خیس یاری گپ ناسا ازاد ریو دعب ےک ید کفار طا ےک ک را ذرت فرط کپ لا نلاطاحرواارتا ںی ے الع
 گا کت وک ا پے ل ایلام یھت نت لاشروا یک اپر رک ود ےس ںوراگددم ےک نب ےس اروا یک الصا یک ولےک ںویماع
 ہنوجاھت کچ دانی کس تس ا باج یا یک یم زرکو ہہ دمے س تاضوبحتتےک ساروام ویب اجدروااھایدرکا را رینگ نار لانلسروا ید رگ ت روڈ
 اقا یزد گارد وات ترک فانوس سا

 .لفت
 ایزو هما ںولودروا ےن رت واب ےک فیر رگ کسر یاری

 تالاح ےک ےک روجر فرط کت عاطا ےک ول اروا ےن رکت جیب ایگ
 تمرض گن رم لب برف هوم کس اوج تس دالدا یکم اربا کہ رم اع دوار ھن رس رام نرخ
 ی لا هتس داف ساری قيمت کس لا ےن دلاغوجاھف او ماود نامرد کس وار کس نویس کند

 عددی خش جم ما ورم ھتای دار کواھتا نایمرد ےک نلاسمان کام روا برخم اح ےن فقر نرو گام

 ےھت جج ررومج ںاہج یدرکیا میپ ہدشار لین ےن ںارواایمم

 مس ول گپ رش امر نااہل کی ےن کے فی ذو جلا

 لیلا اب یکن اخت کرک نہ فول مام لا ”رشناو لت نایمرد ےک فی نرو اطلس نارود اروا ےب

 ںم بضغ و قو ہجوم سیم فالسا ےک نوٰو اوج اب ید تراک وز تارا سا نام

 ےن ںوہنار وا رکل وقت و یکل ا ےن لا ق ید توگز یکے نرکت یہ کنار اتا ےسریخم نب ادب دعب ےک کج ےس سا ایگ

 ےن فیر عن ج روا ایک قمر یما ےس رواہ او رکداھتااکن ا ھتاسسےک سا ےن ںوہنا ںی یی یوا س ایپ واک کار یک اہ ںونادیم ےک ایر

 ہار کس رپغزروا لوب 1 :ےےے ناطلسروا گرایا او ےس اطلس تے تع اھ کیا گدی وس

 ایآٹ ول فر یکے رک ایتخا تحعاطاروا یت ود شہاب انب ثملاٹ مگاھرب ےنرکر 6 ص7 ٤0-

 وجرح روا یکی وک تیس اروا ایک اےس کر لج فرط یکے القراد پس نطل روا ادرک پا سمت اوز نزار

 ںی چر کا ےس آج تاللاح

 و
 گنج نایمرد ےک نفت یلاروادیوسروا ےک اروا ےک ےک ر ماع نہ دلا ےس برخ

 تمالاع ےک ےن وہ گالہ ےک سئاروارن ڈار پک ش لاروا وای ب
 جیوه برف دمت کن ماتم و زار قاب سن اب چاپ مت چت بر لات بج



 لیتر وا لات فک برویم ویزا ۵۳ مر لج....نورظنمورج

 راس سارا هک کرد کای جاي ر اختنا سیروماےک نا کویکمی وہ مکان ششپکی کس ا ںیم ےرکب لطد دم ےس ناروا یا
 درک ناوت ےس فار طا اقروا رک یت ب ےن لورق دوت یاد ےس ںولی وڈورواا آل ھتاسےک بوی ین موقانپا یگ کا

o. r 
 ےنپاردارد وس م وینا ےل ےک ےن رک نج ھاس ےک نا ےن فی والا روا یر کرکت راع لمد الپ رواایگل چپ فارطا ےن ںوہنروا

 کن یخ تب اے ےک کنج ےس نشیب ےک ناروا پا ےن لات ای یدایرف بخاج یکن اطلس ےن ںوہنروا ایک گوکں ویداھتاےک فاطع ر

 ےک ناروا الاڈاڑپ ںاہو ےن یا مهد الہ ےہ بج روا لک تام ےک رک ےل ےک گج ووروا اھت ہ یو اکسس م وت یکی اوج تاور

 خزر وا فی الا ور اگه اردا یک لر رنج ںیم چن وف یک اوت اینک اپ کس نایت لک ےناھٹن ےک ںی راوسیگدایرفاکل وہم ام

 ۱ 1 2 ےک ناراگددیوج ےک تمولقے سیم

 ےن رک کپ ندی دوا کک ےن ںوجوف ںونود ںیٹ یخ قرشمےک ہعلفزج لح ےس رھی باہ یک داو کاوو رک پاپ ےک نا

 باہ یک اوہ ےک گنج کول وا ےگ ےن رک رات روا یکل ٥صاح درک ج گن ٹیپ ےک ےرطخ ےک نوخ بش ے ںوہنارواایکف قوام

 کچ روا ےال نان ےن ںرداہب رواایدرگلھترپ ےرصود کیا ےن لوغھم رقت واایدرک ایم ےن دج کم راع توس

 وتو ی رس نوروز نکن اسم تجار ژن را مس را ال کرت ی کد اتقا تش ےک

 درک شاد یدلجوکت وم یکریخصہ نب ادب مع ےن ےک ر ھوا ےگ ےچ دول یکر ھا ت ارب ےن ںورداہب لیٹ گنج ےس شیٹ نا شی ایک راک لا ےن

 ساون نب کول یئاھب ےک سا ےن ںی اورایک س یل اپ ےک پا ےک لا یگیادواید مکے یہ درکم تک سا ےن نیغش وا سپ

 مج تا ےک کشا اوج منے سیئوارماےک نادنام کس نا نیز نت ریدر او تست اھت اب مان یاد یتا ےک
 لوقداکن و راوسروا الا ڈدنور ئی ےن ںومن ےک ںوڑوھکں ہوتا گی اھٹب ئل ےک تکال الپ سیا وک کےھج ےیل سیم ںورتسب ےک ناروا ترک

 ںو ناروا ےک ے وآل اوما روا ںڑشوا ےک نامو سیل ید ڑوھچ یل سیاہ یکں وڑوھگے یا ںی بقت اھت ےک نا لود يا ےب نا

 ےپا ےن نقش اتوہارواایگالچ بناج کر شار ل بجر کای اروا ےگ پسهياسيمز کس لا هد لب الا لی ےن تارروااہگک رر ڈاک ں و

 آں یاو س لاح کا کاپ ےک پاب اں رفنلرواایدرک روکے سا ےن یگوخ یک اایکم اعنارپ لا ےنادخروایدرکل وخ ےس ےیظ ےنپاوکب اپ

 ھتابس ےک تعامج گیا یکم وی تالا وا ء اھت رک ےس رکو ےک م وت کی اروا ےک ادام روا ےس خلال روا نوت شرک

 یو زنش سلب کم لاو مس لا مو« لار تب لاح اک ا کک ینہ اين رخار لری چاسریس

 :لحص
 ملا ےن رکےت نایب اقا و روا فرم کر ھاع نیلا دوجواپ ےک فالو ےن رکےت واخ ےک میت اربا ن ماس

 نت اکن ای زولاروا ےن آ ٹول فرط یکت حعاطااکم لاس ردحب ےک تافو یک

 مکے ردات بلخ اےک چتر ن ےس ےت اےک شک یتا نی مارا اک اھ: تس لاح ےک ےک راک یر ادالب
 شارت اکا ذولا بج دعب ےک ی یوتوب شے اھ س یک لا تابلو لای للا ےک نا سہیل کے س ایکر کو یش ت الام ےک لقت

 صد پف قاب ماسه تسکین کن و رو

 برک ےہ ےک نافع یک نہر مکی قن ڈال ہے تنو ا ےس لاپ ووو رک واہ ےک زناس مر ئازجلاھتاسےک بلا ن ی

 ۔ےت ےہ ر نا ےس ترفن کوبا لد ےک را ج لاردا چی چ تن کلام ےک وہ ب اتپاطسا

 هاتون مارکت جاوا هو درس لا کل نیر اوراوآ قایکرامنااکیراتفد روا 20



 ایل کو دارااکے نرم اعوکتوقو یکوھولا اطلس ےس سار کھ وز فوق شا یک اب اس ےہ روش طعم سار وا ٰیگداوہوکے وہ سیاق
 اچ ک کو دیک ا تنو یا ےن سنا ذا ج وچار کاک اک ی الاول ابجد لا روا اس روا تیوب لس
 -. ۱ اکے فرط کھیت تارا

 ےۓاوکر وما ےک تنطلس بج ےن نیب عیب وری فرط کن ایوب خر اک ت وکو یکرئاز جلا یم یلارکنیکل وزٹکے کس سارکاچ ےل ںاہد ےسا
 _اھکر عاق کے وا فرط یکن است ےک وپا روا ترافیک وگو کن ارپ ابد نسل ارسلان را لو

 یتا رر مولع رھیا دا زا اک ا ۔ایکمماع یم لات نپاوکت وو تعاطا یک ارب ےن رت عوف یکن اپ زوباےن لاس
 تاو اوما ےس یا ایکاض ات کدی ع انا پا ےس ناطلس ےن ملاس ون ایگالچ ایر لا م ییرادعبات کک یلرگ نگہ ناز بج

 له ول ادم ما ےنپا ےن ناطاس۔ایکل وس ےل ےنپا یھ تاک ن ام یکم ئاق تسوکحف از آیا ےن اسینانچ ۔یید پوست رام یک
 ہل سا سیم گنی کل لاروااوہ غورشینقف اکرم نام مقر تیبا دم دروااو< کت لس ایم پا ےسا ویکی ادا کس
 ایوب لا یا اطلس راترکراظننا دیا یک

 ےک فب ۶ک روا ےک یا ایکو ج لاھ نواں ورتراکےک یا روا ناطلس کے دوای کلا کو ےک + ابامورک ود ےس تالار
 ۔یرر آت واذب ن العا فالف ےک و گولا ے ورک دنعاضر ے ےک ےل رپ کاک اطلس ود رک کر ناک اے یا ولے واک اس اٹ ت الام ڈا
 نام < نان لپ ےک سا نب ح وڈ ۔ایآھتاس ےک سکا ےس برخمرماع نئوصلاخ ےس سیم نیر هد که نایزوبارگ
 مع ماجرای یار دات تام
 ۓارلاغرو اگ آرئا اوما بادروا ےک وجد بایماک م اوو کک وکر اک ےک نیشن ےک ناطاس شیرہنایا گز... کشی
 اچ نام تب - لات کوس دوس یاب سو کس ادب کس ای ادرک د ںیہ و ےس اذن ایگاپ تافدرپرتسا
 کین تا ےک نا ل ہوکن او ےن عا ولا یکن اطار اہ ۔ایگوہدنب ہعلفں یم نیحصیلابج یر کیٹ قشپ فرط یکن اوار مہ ےک ںورنراکب روا
 ہار ینا ےن ماس بج ۔ ئے فرط یک جی کوم س یے ناو ےن وڈ ںیہ گار ےس جز ماع یت روا فاطع ماید۔ایلزکب ولف ےک رک

 ایک ماض ریپ تع اطا یوا ناس یس اردا ایکو کاب فرط کت حعاطا یکن اطلس ہون اھی دا

 وال رک و نزاع ايد مضر هو مت ید زوده ایکل وت تعاطا ہدہاعم رب طر شا ےس نا ےن سنا
 ئ0 اتا کاپ هک لول نبوی کس نا او ذر ذتاوہ هک رک اداب رھی ایگ چ گر ںی برخ
 ۔ےے ںی رکن ای مج ے ی تالاع ہک ایدرک یو عل ےک یا اق ےس اہ

 یار یگ یکے غ اب لس لی نتف راب راب ےک یا ےک ےک ےل اعم ےک اس لوس شو بوس : یاو استیو
 ری کر سران بوت لب تلخ لس میس. یر ۔ یک دقشنپ بناج یکل اھ تاسےک کشا ک تاز ےن ووا ایگ ارگ ات اپ
 مس گنبد کد سلام

 او زور یئکور صاحم ادای حوت تاور راز وک ورنرکرواک ےک کا ےس وہا روا اپ اپ لس ام
 نیز و رو لام روا لاخد یا ماس نپارواایگالچ بناج در شر جان اجرا لی وان یکی کس ارخ لب ار
 ۔یکب لطرہ پل یم ےلللاحم ےک جوا ناماےس نلاطلسےس غوتضے ڑب ےن ںوہنا ےگ وہ لنا فرط یکت ععاطا ہلاعمش

 ےا ےن لارو اد یش لا ےک ناطلسربء ان یک یقالخہدعو حرم یک سددوکی اھ ےنپاروا ےل ساپ ےک نیا ے یب پارٹ وچ یکڑاپپ ہد
 عاد ولاوکیئادنمذ یکت اف یکے ٹ ےک لا ےک ہک فش ہہ ےن سار ۔ای ایپ یم تم یکن اطلسوکت ار یکے لی لار د ی رغ کن اضمر
 ےس یا ایک اعکت وک یک ا ںاہوزواایلر کہ تپ یا ےک یا اید ی فرط یک الاسر ےنپا روا ایلر کافر گے ا قو ےک تاریک



 شورا لات فلک برع یهو جو هزا ۵۵ مر ...نورلم رج

 ۔ایآ ٹول ناسا وخےک رقم ازبکستان. نا پکس نگر اربا 13
 وورواایداورکب صلوا اشعارو ای درک گدام داب ےس زین ار ايشان سا يا اس اره ک اب ار

 ۔ایگن ات ترکی رد ےل ےک ںورسود

 ۔ایگ رقم ئل ےک راہ نا رج دوو شوک رخ اے نافاس a : تام یا زواروا رمان !مدرواشا
 ےھت ود 9 / ڑ7 کاکو اط ےس س اے زو ام

 طر ےس اج کاک کے کہ رپاعمےپ طش یا تام ےک یا نایزوباہکی د تما ے ہا کس رکت به یخ توان لو انچ
 E یا ناطاس نارود ےک یورک نطلس یکس ا کا ےس اکڑ کوک ں ولعش ےک گنج ہپ نب دعوسدالجب ےس فرط یت اروا ےس کارو ےاے

 ےترکے عو دولت راقم حتاس ےک ناوو رسا یک الکسا را ها واکس سس سی ےن یکا۔ےیر
 ںیہ دعب ےک لاس کیا ےک رور ےس اروا ایگ فرط یکو رک رحب ےک ےک و پر شیےک لا ناطلسرد ایکو رھی کل وا باک اتا
 املا ناطاس سازی نر کارا اتوہ ون ےس تاشاوخ یوم زنا کس شاد ایا اپ تافد ں حا
 ۔ی انا تعاطا

۳ 
 اتوہادیپ دس عناسمرد ےک ناروا انرک پس نایمرو ےک ںوٹیب سال وا لعچ_اکن اطاس
 یب دعومدالج ےن اےس ےس لاب یی کیا دعب ےک لار قاب تس بس نکردن بالش لول راس تہب ےک ولا اطلس

 ۔ےت ےہ راج ٠نکی داش شہاگدرف ین ان ارود ےک تشگں یب ںوقالعےک باطن ےن

 لواکس نا نیفمش ان: با ےس ےب ےس تہب ےہ لو اہ شذ الع ےک یا ایت ری ب لاک جگر وارھج نا ولا رھا ڑب ےس بس رخ اس نا

 اکاهدداپ یارانچ ات رکے اعر یک اپ ءارزو کس تنطلسروا ترک اش ںیم ہوم سا اید تای لی قاب ارور
 نیا بار ان اھت مج کے روش ٥ےک تولخد تری رت ینا: ترک طا وتب ےک ےپاوودوجاپ ےک ما نلا۔ قم کی دارا نا
 ےپا ےک ہر یت نطلس نایمرد ےک ویب با ےن یا واک فٹ را جاست وا وب متال اطلس بجای درک
 1 مش ار بان اصن اب انیکت رنو اے کر وغم ےس د تی تیکت الا شارواضکر رود تنش اب

 اید ہک اوروک ارد یش تانک یک ارگان چک اروا یک رقم کس ترا ید

 رے طل یکی ار کرج ب ےس الع ےک ربانی فی روايت لا ناب دی ملانیا اس اسد ا
 ۔ےہ رد ےتد زمگت الاع حر یا ۔ایکررقم کا امت ںیم

 ۱ لت
 ۔ اکو لاپ ںودعرس یگاطسوا برقم

 7 8 ےک ےک
 وب لادن تاج یکے انکا ن تشاو ےس ےک لاروا شر

 -ایگلھ رپ شکار م سی هی راس را یادو لپ نرم یب ےن ماس يا ناطلس نب سا یخلا وبر ںیم یھت برغم



 شوگروا لات فک بری ۸۰ ته زا ۵۷ م لج ....نورخ بارات

 . لمحے وی ےتالع ےک تار ےن سا ۔اھت کر شتاسےک سا مم بسنو تنطلسوج اھت اچ ر ںیہ و یھبی پن یا ناطلس نی سولی نب نشادبع

 یا تاس ےک ہا اطلس و ایک شار ام نادر ایک ھی دی ےن اے بجے ے ر رک وص ےک اے تفولا
 9 0 2-0 ب ےس یر۰ 7
 ایر کدام کک

 ناار ایپسا ےن نسب نر نم آر سپ لئنرما ...:توافب یک کن ف سوا
 کک 'لاہی۔ ابر مات واب ووتو ےگ 7ں یئاو رک را توالت تاپ روا هور اےک ہار حا ید تسلمے ا ےن ںوہنایکرنا در فر

 | علوم فسا ازای لاو یم لک یم اا صاحب
 سا ارش نوع برا ادا

 ی افلم ےس یرغل اوا ےک اٹل نی یہ فسخ ات ۔ے رود حس تری ےے اتیا روا ےرمصاھب ےک نالعاسروا

 ےل عم سا لس ناطق مگر تر ی اکرم یار اتکا بکر وارسا ہو الع ےک لوب گن اطاس کب لطواریاروااومرضام ںی تصرف
 رم یبا ناب نفس ےس ےک برغم ےت رکے رکبقاھتاکن اود اد ےگ ار ےک ناوک فش ات وہاب یگدادمآ یکن اا یم

 تینا مشورت سکس نوسان

 ناطاس نایوس ی گن نک یر کا کا کیا تارک ےک سونا چپ ایک وا بج. :یز امہ رصام اکو توا

 ابو قرار کت تطاس ےک ا ماتتا کوکی رکا یہ یکی یکن نم جو درب ال تور زا
 ایر تپ تیج ےن لب عو درا

 یا انچ ۔اھت ںیم هوارمر هتل را و یزاتوو ارور نایک هدفون نا« توک بح ام فر۶ کہ دام وے ںوب ر ر پور را

 نیغ وپا وبر کر ب شار م ےن ناطاس کی رغب م ھے ۸ھ ۔الچ ہار ٢ ےک ناد ہم کب یکایک ود ےس نارپءانب یک ت عقار کوبا ےس
 ہپ یکن ات ےن الا ھجاایک اس ےک ںودنر اکے ک املا نپا بق ات اک نا ےن ییدہم نج یل ےک کایہ یتا ےک لوقسود برکبےنپارئ اش لاواروا
 ت الام ےک رعب ےک یارک ایک و البا«ناساتل 008 ارگگایدرکاپ و داتے اے وم ے راے فر برا ورتو ار مروا ی درک یر

 ےگ یی کک

 ل

 ٠ ناسماتاک ا تلاواا ناطلس برضم کا

 انوہ تب ےل مت وھتات ل بج اکو اپ اروا وہ سی ات ےک رکھ
 ارکان ایف ےس اےک رک کیپ کک ےک ل را ےن وھتوا ناطاسر ھوا ایگ و ید یش 1م سا لا وبا ناطلس

 اھت اس ےک ںوہرع یم اہم نارود ےک یوو جو نیش اتوا ےک کاوو کک لام
 لاتا ےک کش پا ےک کل وقت مع اطادراب ود یلعن یم فین دا ایڈھتاس ےک کشتی اود ۔یکناھٹ یکن رکل متی نئاسماتےن سرخ لا

 ت اقلعت ھچیاےک وما ناطلس ےس رمحالا نا سنا مکا اسیر و سارا عطا سا یو چہار ھوا ۔ایگل ےس
 1 + 7 -,- 



 لر وا لا فلک بروی توی زا ۵ ._ متر ....نورلفن رج

 یر تو تلف ا لرکم تپ اکت ای یا ےن ناطلس اھت کورس ےناج ںاہو ےتاردااھت ترک ی اک اں ےس اچان اہم
 1 ال رکو اراک ےک ڑوھچجناسم۴رکے در شوکت موا ابا پا ےن کیک شر بج ولا ۔ ایدرک۔ ناست تاس ےک یرایت
 کج را ہد انچ یش دزفوخ ےس تاذ یکن شی ر رکا کن اکو ککے ا تو ےک رش ا شلو اھب یاہو ماتم فی

 الو شب اروم لٹا سیم نامسملناطلسر ھوا ۔_ ایکرک وابو ترکہ لرم یک ودرب ےک لج فرط یکس اروم تسباوےس عسلاد

 یگان ےگ چ فرط کت وارا اب ےس ایام اقتم کولو یب خفن ب باکس مک ارواوبا ےن ارحب ےک سا
 ی یا لم اعداد تیما اےس ناطے یادت کانو لااا رے ایم

 ص
 ناطلس روا لالتشا ست تم لاروا یک او فرط یکب رضم کس ا بعلاوبا اطلس

 71ں یئاو فرط یکن امسملتنطاس ین اک قیا
 ناسروا- ےک اور یب روا طو سش ےس اہ ےک تالا ےک تاج ن اور ھالا نہا ےس یا تیار کن لپ نامت ناطاس بج

 دنا نت سیار او را تم تاپ لا هو ایکر ایک ترذعم ےس سار تشلاخ یکے ار یک ایم ےراب ےک ےن رکی ئاھڑپپ

 دیر امظا اک ما سا ےن سارواھت ےن درک ران و کے مهدی دوم ین 0 اش ںیم نوید

 ناو ںی ےک یا لو ےک موکت باپ اروا یک ت اط کت صبا درک و ےن سایحلاوبا ناطاس ےس بج ہینانچ

 یرورض ا ےن ارجن انچ ۔اھت اہ ےک سا لم سا ناہکوج یکن اب زاسر ید تمشزوکں ا اھت ےس سی ام شیرک ون اتعب ناطاس نب یوم

 کس نا ید لو الا مدير وس کت یبس ےس ا ۔اچہیک سیم تمدخ یک ئاوکی ام نیجر نب دوتس زورو ےک اےک رکا ہم ناس
 ںوہن ارب ءانب یک یو یورک کب ی اپ ےک نا کیک کس وج وفروا یورک ت کرت ہک یک ا ےن ںوہنا۔اھکرک و افرپ سئاروا چی سیم نادم

 تعاطا ےس ںوو رکی رپ تق ےنپاووروابدادرکل تدارک لو ئر ۹وک یک اطلس لا دلاور یھت ےن

 گلم

 یب رالی ا ۔ اتار حرم کیا ا ےس نام تا ےک یرایت کروا ےب ص0:

 لارواوھڑلا ناطلس۔ کشد تری کات یاس رج ات تامحثےک تسول یم نامسملتےٰ ےن ہی وسریما فیرع

 ای الب ےل ےک ےنرکوابآےساےس سل راک ورک نور کرک رگ نب دح یکن ا ےن نیغشات ےب

 ےۓ ںوہنا۔ یک فرط یک ں وند نا ںیم نامت وحی ارم یک وفود نوک ہر ہا اکی رک ےک نا ےنریبلووا ناطلسےک سان ار

 اس لاخ چوب اطلس فس او ناچ ۔ ےک ابن جت ناو که انب تاب روا تالق ناش ام را 2 ےک نا

 رمروا لک ہاشداب سی یز اتے یارک ات. دمروا رکو اب اولویت کلسترول تماما ےک یا ے ےک ےل لرب ے ولا

 دیگ داپ بگی بس یں نا کن ا یا لک دارااکے نت رکناتوکل کک سا شییود

 راد ےن نانعوبا ناطلس نج یم ناطاس یئاھب دازایچپ ےک یا کیٹ عںالطا ےس اھ ایل رکھ وارا اک ب ق ایت ےک وگولا ےن یارک ازود کا

 ۰ واکس رک لب کت مازاص کس هر آر ویو تام یوگا یک آں ہادوک برف بلک سو قطا

 شابک لا زن تاکنون اف اد تک اب اف



 سوکر وا لاق فک ک برک ی تو٣ زا 1۵۸ لج. ناور لغمان

 ۔کداتواوکاولا یب تطاس ترم وک یبا سیم نام اوہ لورد ب

 ص
 ےک ےک لاکن دغ اتولارواانوم ایپ اکر نر سزا نایمرد ےک د الدا کوبا اطلس

 انرکلباقم ارے پاب ےس اروا ےس ناں

 تر اصمنایمرد ےک نا ناصاس پاب اک اکی شپ اب یاس لک دو یا اپ ک ید حج نایمرد ےک ںوکڑل ےک و ولا
 توارع گ آل دس یکن اذن ٹل راو اروا کے اےک نم نیو بج اھت اکر ےس اب تس سرسود کیان ارد راتاو رک

 قلاب دت
 "و ھ٦ 7اد و چن انچ ےہ اترکدادما یکں ویئاھب ےک سا فالخرب ےک اہ درک مارفلارپ پاب ےپا ےن نوش وبا

 اے یا ینا تا ساس دوا ارکممزع ےئل ےک حالصا یکں وی ار لاو ایلر کس وسشوکت اب سا ےن عناطلسر وا ایہ رات
 ر اون انب نیا وکن یخ اد با ےن ایگ چ فرط یر ئازلاروایکم س۶ یھب اک ےن رکی ئاھڑچ رب ءاھطاےک کت اقالط
 وبا یب ےل اوم لا تاداح بت ےن سی ذو مالا یکم رک ر فخ یا ےک نئاطلسوکف اح نب یوم الا تمل رو ان راه
 7ی شا سے نیقشج

 پا تر کار ےس رمخلوورکےک یا لر بیشک رویه یدل تار ےک رکشے با ےس ناسماجو ۔اوہ سونا توکل ا

 ما فاش شاه یاس ناف ایا یر رو او یدک پا

 ای ؟ٹرایفکاںوڑوووو ریه تاشو اپل باد ناسا اس

 .لف

 کس لار وا راد تو وبا اطلس
 اہ دکر یت ےس ارواازیل رک و ال ۓہاوکدطاس اک ن فش و

 یت سود صلی ےک طاس اوت یوم ت رولو وایت تک ریما کل ار دو تا ےک رخآروا آں ینا و ےس ایف نااطلس بج

 زید لاک نو یکے اددذنے درک روپ تجھ یی کی اےس رز ونک ابزاسےس لاےیب رزےک بیل نبرد

 وبا ےن لا رب اپ طعنه جسمی یدکی ارام نا
 ۔ای ےل طوطشر وا لاوما ساپ ےک سلاد ایکہناور ےل ےک ےن رک وکب یک ناوک ید آان کیا نہا ےن سا قید غالطا یکس اوکن فش اج

 رکاچ شاپ ےک لا لی کناہکالھب ایش العاوکپ اب ےپا کوہ ش ےن یا ت یر تنے مایا ورکا او مما تقیقت یکن ا ںازادعب
 لس پاک لاارواد ایدہ اچ رخ وکے زاوردکس ناطلسرواایک 1 آں اپ ےک نیش ولا ھا نب یوم یک تال تب ےک ےس رک اگ آے طوخ

 یا (ص  ص + /2//  7 ایگ اپ ےک پاب ادع! ےک ووی وک ایک تکاب فاظرب



 تر وا لات فلک بر ے۸ د توی ۵+ زا ۹ مچ .. لورم

 -ےدوتاو یر 1 1اک یر درد ق کک اع ایپ اش نامدا ۔ ادرک ت س تسکین دسر ےس کارا ذو ل اوما ےک

 سیم یک طیتل جر کے ددانپ ںی ےن ںوہناذ کب لطوانپ ےس نارکاج اج ںیم نیصن کت ےن ںوہنا یم الطا بج ورکر وانا ذا رت
 ہو بج ۔ ال لی سالن یکں ویت اب ےس سود ےنپاروا رقما ےس رک وے ںوہ ےک بوس دارا وا هک رکے نش موا اراتا
 نر ر ےل ےک دن ک اکیا ںاہ د رواایک راک تل ارگ تڈ ب یا وتار گے سنایا

 صف
 ا اک ارب اکے ریت کولا ناطاس

 ےک ےنر بتا ےس تب ےک پا بپا ےس ا ید بام ق کن اطلس ےس ےک ےس رکا ےک ین پا ن راھ ج
 اچ ےگ: ا ںتارواے وے روش ےک لک اے لود ایک روش ےس لورٹر اک ثامن اه طساعم
 تلاشی یلاساز زن ن شنابو یو نک نا ارے ذوبان ماں نایک اپ ےک ٹعامج اخ پاکی سس یش ا

 عاص کر آن اودھ نا بج روا ایک راک اربد ےک اوب ارس درک ج یر یت ناطلس اب ست نان وب
 ےل ےک نا ےن سا و ےن وہ ةر سا گول فارطا ےک 7 1 قاچ ایک و رخ ےن ساقی
 _ ےک وہ عتدرگےک ناروا بکن رک نا ےسا ےن ںوہنناوناھناوہ ارم اب ھتاسےک ہم اھعنپا ےن اے یئافل یر کیا

 رکی زاد یکم ؟فس لو نا بج قیر فلاح حس اورد ےک لوو ھت ےس |

 یکے ہکاواراو رکا وب ںی یا ےن یخ ےک ار ظوا- ےگ وہ نا شام اپ تان رذ ےک نام پا سیا اک نیتی
 یکں وایھڑروا یداپ رپ یکں وفد ںاہو 2 وم او ںاہو م زات اےک ھی 3ایک خاک ناتو کت نیب یوم زار راد

 و نشو اب ساب پارک مپ سیا ھت یتاب یخ نارادرسردا نیب اکا وج ےس ںی نب “رمی روا امت تظاط ےب رب ءانب یکی ایش
 والا وب وار شان ا ںومرق ےل ادووقیئ الطای بج نارود ےک یر لے رصاح

 نیفش وبا ےگ وہ دنب ہعلقر کاج سٹیواگن اذا یک چک اہ ہو۔ درک رہ کا رواایلاپ یت لمم ےس لیگ کں ودارا ےک ناوک ا ےن کا
 ےب ےسا ےن لا ۔ایآ ی اپ ےک اد خ تا ذب ہد وید الطا یک یک لوکل ا ںازادعب ۔ جیب یٹد آس یم الت ایکس ا ےن سا قتاوہ لٹاد ںیم لخ

 [پ۷پییی0 اے پاب ےک یاد ایدرکدیقےسا یم ےرھکف لس شریک دی دبآےس یکنمرشود ارا

 ےک نا نی ” اج ےن فرطی کی ردنکسا ےساوورکا اہے ںورج ہل او ےنآن اساس نایقےن سارخ ال اب ۔ےد گل ےک سیل ی
 ۳ رب ماتم تم ترطلس نبض اتوار جب .ای اد رکراوسرب ںویتشکے کس هنر تی لی اش مس نزد سا

 س
 نلاسمنرواا آی راہ ےس یتا الا ناطلس ۱

 ناب فرطکب رخ کن غبار نگار
 ازای لپ 3-ماده دارا سهند ار وای افاضمکس نلاسمتومابا ناطاس بج



 سو کروا لات فلک بر ی۸ توی زا Ie تل. ..نورلفیا را

 یکسال او ساق سی یکدیق وو بدن کال املا اهدا شات سه کی پاس ساق فس
 _ شش تعاطا

 ارور وی في یاح السا اوج ارس سیر کس اج بناج یک دہ یا نج لا
 ۱ ایگ آی اہ دعب هرصاساک ؟ر ٹیھپن ایپ اوج اھت ت سود ےس اکے ک تول اکو می لا نل ھشوج روا

 وار وا جای شش آہ آے اغ لاد ان نم باوج کل اوستا یاب ےک ناطلسےسا ےن دہ می لانچ

 ترور گاد ۳ نيم مو رو اایکاداہبرگشاک ا یئد عر الطاوکن اطلس یم سوتے سا امشب یا ین ےک ناطلح

 تیکت یر رگ ام تمدن رسا ته
 E مت یر عج رس سای یب یں وب ۶ے باہر ای آہ ممے باہ توا ناطلس بج ..... :انرتا سیم چت کوبا اطلس

 ے ےک < مر ایطعو ل اوما ے تہب ںی کا ےس یا کوک( ی نشان یاد اولاد ہم یک اروا یکی رایت یکتا ناست

 وتوو ی اں فات لاعب وآن ای وبا ےہ ےس اردا ایگالچ ار کود نازادحب یم طوبضم تیشیح یم یکن او یدرکت شلاق کوا ےن ںوہنا خان

 وس نا دا پا ےن کوی لاین روا یک اچ لم برخ ورکا 11 نشا پے ماع

 بو روا نیش جن نا زوباروا ید ےد تسلقں یہا ےن سا وق ایک بات ےس وھولا ناطلس نب نا زولا ےن لون ایک اور وا 70

 ارم ےک کیا ہد اے ایک سات پاباک اکی الا وان یتش برج عود امج ی یواوار روم شادی

 -ایگالچ راص یداورکگ اھپ ےس ںاہدومچ او ایگب اج یکن است ۱

 دا لاپو تست کام که سل ارايه دار دارا پوکت ع اھ کیا کن وفیب لوبرع یقه سا ناپ

 ناسارا مک تست روو لذا لوا ےس ایک سکے چسب لا ماسک سن
 ایک قاتا ا 2

 ےس ت ساک ےسا رک توم ےک اروا یکے ےک ےن کو توکل بقا ےک رک یا مالغا ےنپا ےن نیفمش انار انچ

 ےک وم کل اےس سا ماسک لا برو روا یک اطا کیکاکان یا یکی ایماکں ا ب جوک نیش الا رک را ها دل

 رپ او: لر لب ناسا ن اطلس 9« بمج ایگلچ سی تاماق ار شا کرک گاھب ےس ناس ھتا ےک ئورنراک بوس ےنپا و در

 -ایگ2:ت وف یچ نلارود ےک ےنوہ لشادددرواایلآےن م وکر مخ یی ےک سرو اے وہ میک آپ آ اپ ےک سا ایچ ےک 2

 و

 انوہ یک ا ناطلسروانرکلمحاکن وفات اف کیم
 نیفش تیبا ساوت_ ایلنا ےنرکبلطودم ےس برما اع ےن ںوہن ایک ہار ےک لئ ےک یوسر کک اب سپاس نیش

 وسا ےن یاو وای ردد کود ناهورکک ا کن اپ ےک ناطلس ےک نب رر کدال اجاوب اطلس کا ا ام رک ب زیو روا

 اس نا مکاح وان ناطلس یب ۔ ایکر سنا راک لیگ گرم ےک سا نیخمشاتو بار انچ ای ددردعواکے کد دواابکدب ھآ

 رپ تبع اندام تا زات تیکت تساوی این ایمردےکر تالا

 ۔ے مرم
 ےاپءان کاکی رخ او ےل اجے تا ےک اے رخ شے و



 لت کروا لئ فک برویم تیز Mı م الج ۰ نورلغ بار

 -ایگراہظااکت یلوخت تراز ع ےن یا وت ایکرار صا ے ا مے ایما ۔رھالا بجا رات الہ ب ےک رکود ے اروا ید ن ب اوج

 ےک سٹ ایار کو بام ےس الع نم فسر نہ یر ز و ی س زات آے تن موکے نیش موا. .:رباوم-_ فسوا نب جنا نی ورا

 ےک الا ناروا اترک وہم وکت دطاس یکس ا یہ شیب ہو یک اکے س رکو اریا یک نا ںیم ےس انتم ےک نوے لاهورکی شاپ سقف

 را ریا یک ن یش مولا یتا ےک لوح لات نفسی تورو فو ےس یا یش باوجےک لا ےن ناطلسرخ لا ۔اہ رات ازتکے ںورعو

 ۱ ۔ایھ ےل ےک
 اک ودنراکنپا ےس ئادیبع نم جار ھلاروارھاع یب ےن لا یم الطای وو نگ کک کی زاتےئوہ ےتوہ ےس سا شئر ور

 فلق“ ںی کرسکے تنو رش لا یم طا وان دغش توبا بحر ھوا ۔ ایک ترب م اتم ےک نا ریخارکرزگے درد یب لت است رک

 کیا ےن نا ذی د ع ااطا ےسا ےن رہیگے یب ےک وا ۔ایکم اعوکت وگد یکن یش اتواا اہ وروا ایل کضق رب سا ےن سان اچیھبب ٗاج یکن اسماقک

 ہے زپ لاعفاے یا ے اے وکلا 5ے ال لا رياست ازای دوس اف شنای ید مپ لا توپ تفاس کار

 یب العنب ڈے اجاب درک والے نا رتا ےک آں واچ گم کوا اپ ےک یلالع نا زوروا سافولاےٹٹب ےک برغممکاح

 ےک ےک ےس ات تارو اے لک ب ل تک ی: نامیلسے ںیم فالصادواالچ بناج یک اے ےدارا ےک کن تاس ےک کشی نب

 ہن تکس یکے اتم ری انہ( یکت رشک ) یکدادعت تزشکو ادرک ناشناس جارا قے ںوہنا کک یں اہ اچ ےک اے نا

 دم لا دا هستن ر اوہ ییا د یک وو عزای سه کیہ رکی کت ساواک کر

 ںوہناوت ایکو درااکے نر کل کے تا ےن زینتی ئل کانپ یریقوکر نیک یب ےک ساروا لس لا ےک نش تولار وایی زوور ےک لا

 ادر 7

 تداوم هووآنا ساک اب ترش کس نیروی زرد فا شش نان سی ی۹ا

 ےک طر شا ےنپاروا اگل ےن رک اھوکت کی او اطلس ناتو ویا باد بخور لر کند

 ۱ رات کسا لامر ناوم

 و
 رک اناج ے ےک ےرصاوحمےک ناامسملتاکوقپاا نب نئاب زد

 اناج ےچ ساپ ےک برضم ما عر کک اھپ ےس ںاہواکک ا
 وا بج ںی ےس اچ دنا کد لس لار نجاری سا اونا وا اس

 درگےک لادن اھ م روش م لے اھم ےک ےیل: لپ کا دا پا اں اپ ے ںولیتک نے تارا ناپ زولاذن کوہ لام نا یا

 ےک نا ایک اعوکت وگو یی اروا ایک اپ ےک اوو وت د توگو کت کتا اپ ےک صاع یب ےس لی خر عب کس لا ےک وم

 -یکت عاطا یکل ا ےنریخسپنبروحسم

 تک مجال اوما ںیم ںیہ نیش رس یر کا گر راه رکن اس شوی پچ
 ںا۔ایگالچ فرط کا ارزو کدے د تست ے اےک کرہ ا م ناشر ے9ا آب ۔ایکف التخا سی ےن اعم ےک ای زولا ےن ںوہلا



e E OATES لشگر لا فک بعد ات اتنا E خشت ....نورمخ ناں ات
 

س
 

 ےن
 یونان سرا کارگری تستر گن ج دام رفوا ایک دار اکے ناچ پک رخت اس لا ۱ گام بنا ارت کر ها لا ردایآرکےن وو ابر کا ید رف اج یکب رخ نخ ارتا کی دنگ یکن اسمر دک ل دس ل اتے
 اا اپ ےک لا کت افو یکن ات

 ص
 ضقف ناسماقا اک ب رضم ما اروا تاو کنی اویا

 ˆ گنی لرئاع ان تنش یکم امت کب رم ا امس نامت ںاروااپ ر ق ناستی نش انوار یما
 اگے ددازیا فالخےک نش ےک لا ےتاد درکار فش اکے رعو ےک لارکور تم اپ ےک برخغم کا: نیو یئاھپاکل ارد راتمکاداےس

eهفت نایت سےک عا وفا ےا ےک لوپن ایزو دگر تس نوا قا اطم ےک روتسوہناپاش اتا وا ناطلس کن  
 دے لب شم یار ول رم ی زوم کیان فشار تان نی زات ےہ ےک ےس اھم کاوو بچ شم ے دواک ےل ےک ےک
 یک انکی کی اروا انب نار متاس کیاےک لادعب ےک سکا ےن زھلا نیا مت ےک تمولکروا ںومام ےک سارواوزرورپ یک یارب اسب لپ

 ۱ : ایس کرادی

 ہون اپ ےک لا الطاب بج ۔اھت یاد اکرا از لس نیش روش سس مان کس ازاین فو... فول
 یز ذی مئ الط ایہ برخم مکا رھا ۔ایدرکس ات ل وغکنوہ ےب ےک یئاھب ےپاروازلا نی ماروااوہ شاد یم نامے یٹدلجوارھچ ےک ںوبرع

 ےب ناسم ےن زافدبا س ےک یادول درک یاو فرط یک او اہ نایب ےس سا اس ےک رکنے اک اف اچ اک
 ۱ تیر

 کتیا تس در کروم وا ںاہو رکا اہ ایم ےن وب اصر ,  سوگو کپ اب تیس ےس کا لابد
 کوکو یر اولارپک یب ےس ایسوا برخو یل رکہ رص ای کا ےس اصر پ ورد ایکو نب لق ںیم ےل ےک توک اتییہازلا ب تسول ایل

 ۔ایکمتام

 ۱ .لفف
 نایزوباروا تافو گی الاول برخ مکا

 ای سش ی زات ور الر کز ع ںاہو ےن یا ایک فرط کن اسا راف ولا ےس چیز انس منسوب نا ناطلس کر سا برف امکان

 ۔ ےس ف اترا ناطے روتسر یاش ےہ ےک برخ مام ردااہ ایی دما تا ےا ےن یا ےن ید اطا اھت شم ویک اوج ماتم ےک یارک” ےس تع امہ کیاوکن اطلس۔یکت اظاط ںی وتر مانتے اظ ہار ھارا ای تهویه ان یکم فس ریما ےک نرالو ےس م بر ل ق ل اق ےک ارگ الاس یاسین روا س



 شور وا لات فک برویم توی زا NF لج نورلغ یار

 لم سٹ ای الب سیم سلمی اوکف سو روا. ید يا کس اعم لااقل اقای اولش تمر یک ابا نااطلس فسول بج
 روات ايالا قلبم ج ایکو داراک ےک شدیچ سم لم ےک سا ےن ناطلس ت ےک ےس ےک ےن رکرشوا ےنایکدوکل وما نلاےن ا

 دعب ےک تافو یکن اطلس۔ ایگوہ توف ھے ر ہد ےس یک الآ لم ےس لاہور اگے یت ےس یز ات مایا ےک مایق پا ےادد

 رویا تنی ذوب نجی آں یاد شراختاسےک ساوو یاب نار ترک ت عیب یا ںی کز اتر کلمے امسا راف وبا خب کس ناف لو

 ۔اید کر منسٗدھب ےک پاپ ےچادداریمااکن اسملکں ارگ اید رکاب رے دیت
 ےہ بج آنا زا ات ارگ ناسا اکبر حس لاق ےک ماع یفب ےنریہارلا نم فسوئایلر کت رپ ناممکن اہو ےن سا

 نام تاب یکن ا ےن ںوہنا۔ ید قتل اپ ےک ا ےا ہوکر طرش یک ےپد لام رایب ےن ںوناروااییھکم ایپ فرط کن ا ےس اوم عئالطا

 هاچ[ رم نا له تار ناف لقب ۔رع سچ ںیم تارے رکےن ےسا ہو ایدرکدر پس ےک نوکولرجتمےک نایزوباے اروا ف

 روا ایکو ضو دتفےس ےس م کس کار چ انچ ۔ ےگ ےس اپ نایب یکاھب ےک ارم ےک یادو ا کے تعرب ےس درک اف لو
 ۔ےرزمگل یم تالاح یم ایا یر ےگ وہ تسردروصا ےک تنطلس یکس ا

 ےک توکو ےک ںی کن ای کت الام ےک لوگولےک ہدرمگن اروا ےک یی کک تالاع ےک تمولق یداولادب معینہ ےس شیییشاتان زم؟ با

 یب شئارمءارھا حر یما۔ لپ اب سن شب راد ںیہ یکونہ ےس سی مساقلا نب عل اہ کج ےھت ےم ہلچ ساپ ےک نرم ین شی زا
 ے لیفت الام ےک ولا یب مج ںیہ دوا یی رک وجد فرط کرک ےک تالاع ےک نامہ باچانچ ۔ ےگ ںیرگن ای کت الاع ےک زودنک

 ۱ ےک یہ کن ای
۰ 

 ا وک
 لرد ذره ی نیسان قو

 نایک رک لکا تس اہ ر ںیہ ںی وہ اروا
 ںیم الا نب نم نب لی نج یہ وروا ںیہ ےس نادنامم ےک مساقہ یبہ کے اک وہ مولعم تاک اوت نیز لت

 ںی ی نوم کج ےک یھب ںویئاھچ 2 ناروادڈلاعاط ہک ندا اب کس موج روال واو روا وادی وار اوج

 ۔ےئ وہ لیکر گن ب تباش نب نای زد اط یت رادر سردار نج زوردنکم ینہ ادرس

 مار تگ ےس اسکنر سد کس نیز نا ےن اذا نان روم اےک تنفلسرواےک سا ےن فسول نیرباج
 ےس باک شی یکی دعب ےک یا ںی اح ںی یکن ارپ ےنوہر سا لا ارد جا عن رکا

 یک رپ نامجو لک تے رتا ںاہ ےک ی کدو بار یم او ایکو رنک باڈی ہکراورساکں اہ ایک راک اشارا ےک سنوان ازاعب

 یب نارلک رص باک ناوت اپ تافا کز ولار ما بج ۔ الن کرو ڈر آیہ کی ا رکی وزر آکے وہ زات ست ناسا

 رضاح سیم تمردخ یکن کار ہک ب ب وقع لے شئارم ود ۔یئرک روکب رخمم وتی کس ارواود لازادعب رگنایار بھت زات ےک تنطاس ےن سو

 یکن اوج ازاونےسر یا لاوما سی روا رتا ںیم ووم ےک شار موا وق کس اروا یکی افا تز یکن اہک کر ی آخ شین ےن سا ق ےتوہ

 یا ن: نامر بامر یا ےن ا _ کا ےک ںیم والم ےک اے کس ےنرچ وک ڈنواروا ںوہاورچج سا اطلس ےس وہ یٹاکے کتیا

 رہا ےب ےک لاو کل نوا ولو ایکم دقم ےک ےن ایپ حس بایتاو تسود کس نرش والب وک وم ایپ ےک اروا یا

 ٠ ےک اچ فتو لب ںیم اج یکں وہ اگارج سٹدالب نئارداےھگ ےنوہ بلف ےہ آہ آں نوت نود



 لتزکرو لات فک برویم توی زا nr مار ....نورظنم رج
 ےک سیر وا نیب رھاع تک ک ںساوکزودنکن یفوادبع ےن نئلدبع نب بوقت سیم ہے -.....:: یش اب رد ےک 2ا زورکي بلا
 و نره تقدیر اد هک لی ل مچ یر یک فرط یک رقما تورا کام ہار
 دیگر شل راس ناسا کش ایا ب رخ ےس اربن ب وتنفع بج ۔ ےل لاین طاس روما ے ڈیرہ
 ۔ ےک آس تر کیپ یوم لی قات ےک ےل ایم سا سیم ںوگولون کوہ لزان بیصمےس بناج ین رب پداوااومر ھا
 اہک لوس رعد اب شه ایک اقتاپ رد رشک کت شاخ یکن اطلس ورود کس مو پا

 ےک رک نج ےس سا سج تراوات ماقم ےن وہ نایوکب وع نب پٹ فالخےک نا ےن لا یئاھپاکناطلس کو وج شکار مارا
 یکن اکی ئد تلک ن اشلو میٹ ہو سی ےن اوت ٹوہ کن راہ درب ماقم ےک بولطمات سیب رھپ ۔ ےہ ر ئاقرپ فلا یکن ارواابدرکبولفم
 ۔ اچ ناس کانپ فرط ار ٦ے اوو لوک مع اب فی کادر گچ اد وہ شاپ شاپ ت وف کراس

 نا نا اسلام زور: ید کوا ربددابتوکت جدوراج ےن ار اد حب کس ضعف لوس را ےن بوقت نہ نی ا دوران

 اولا یکن اطلس ںاہچ ءے e tU وار فک تفرش تس لاک ۷

 ی تشو رخ لاب ےک اکر روج ےک تع ایش یگ کج ےن ونک ہما کہ کا نہ ےس ل نا ایک اهن کن اس
 ۔ کیچ تاب کت صام ےس برخغم کول ےن ںوہنادعب ےک ب وقع نب فسیب ناطلس ےن ےل سی ںوہاگ

 2 رم یہا یر قہ ان یکے ںیہ یی منھ ےک املاک مات ےس نا لمت یتا ےن ںیہن
 انب تاوقن جھٹ ن یکوم اٹ اک ا مکن ادب کس ی اروا ےک اوا شپ ار ےک ترامارپ نا کت ولاس ےن یارو اانءاٹیباکس ار ما اکن ادب

 دوم شام لا نچ تسد گپ - - - 78-00
 ۔ یے د ترااوکی وم کب بوق ےس ےک کا ےس ن اس تی تن کور ےک د م اھا ےس اراک ن رتل تعا

 ےک نا ریخا ہک آ الا ڈ ںیم تبییصم ںی ےن ںومتککک نا۔ ایلرکل ئاش ںی ںوجونروا لوردنر اکے یاوکواولادب وہ ےن سادب ےک بنات
 نا ایآ یب اواکےنوہ فوت “ےک میل ہرواناطاس مات

 ںیم اج آ اپ ےک لوتسود ےک نارواداولادہع یب یم نی ةرواونوافمرکڑوچچوکن اطلسودرکی کل ناس ےس نا ےن ایکوم نب بوقت زارع
 فرط یک سیب گول مات ردایلر کل وقت اب یک ا ےن ںوہنا یک ٛداولادب یب مار وام وتی اهرم ایلر کدی پےس نا شیرمما سا ےن ںوہ نا
 سس لج نامت کر پچ تابا ی اوا کا رک ردا ےک یا ئوم تس روو نا ریغا مانتو اطلس اب یک ےک لج

 رب تعا کن نانو ناطاس اد ایک برو لاعبا احب ےک تافو یک یوم نب ب وقح ....:تسافو یک یوم نم بوقت
 وک یہ بکار کس لا یو ت یوو کا ایک مات ںرط یا یکے ا اھت یئاھب داز اچ اکل اہک ایر رقم مگر کسب نیو
 دو یو ے لو تیبا روا روس ی سام تسدغ یکن اطلسروا ںیہ ےترکو اپ شک امرا وو لش مایا اور لا
 _ لری تب کس کت وادع یک کے ک تیا نب ناز

 سض
 تالا ےک نہ دای نب ہک نہ د شارو

 نایباکل احا کروا تیل واس ت الام ےک ناروا
 ناا۔ ںیہ ے رر گورم روا فیل ے یک یم وا دوگانه رک کس نا لئ لی کت الام نی دا اک



 ںی وارو لاق ف بروی هوم توی زا na لج نوردلغ ماترا
 ںیم لت اتم لیئا سنو م ےک نا ۔اھتایلرکس ت ےل ےپاوکواولا یب ےن یب ےک لادوااھت ای یکاھپ اک رداد شار پا باک اک ڈی تلاع
 وجے ںیمرمد نوطیروا ےھت لیئاقتلاپ ےک تلاسات نشاوم ےک ناورذم ےس شٹمرب ب لات ۔اھتماناکپ اب ےک نارکوج ےتروہشٹےس مان ےکدلخار
 _ےج ککدیعسصم ےن اسےک نامسمل دیو

 لے س نوط ےک نا تے ر یاد تسول یکن اروا یئوہرورنکت لاع یکن ا بج ےھت لم تموجکرج ات ور اوہ لبض نم اک املی یت
 ںوہنا ہک ات یک نج ےس ناےک مکی رگکت را ےن ںوپ نار لاھ شکل وایمکس ریعرو روا وا دم ےنردمشارونج ےاد ےن ر لدار

 لج سش تلا لوی رکج تام نامت ی داگاھب فرط یک اہپ تک درآن اس. لوبیا بلغ رپ ناوک نا ےس
 شی ماللسازاغ اوج ےس ہقالعاکن رقیل یت دریا ی نا روش ےس مان ےک نا ےن ںوہ ار یبہ حی ںوفارییم ےک نا ےے دشارونمرھدا۔ ےگ
 _ےگ ہاشااب ناسا

 تے 222 تایدرکل اے ا ج ریل شے قمار تل ناجا ےک ساروااھت یھی معلا زفولا ہار ےک نا

 نو ےا ےن ںلوبنادب ےک یت ےک شارو رھپ اتا درکداب رب زددےک اک سا ےنرہ وج وکس گی دنہ دح یکرہشنلاکضی سی ڈاھ ب کا ےس +
 ۔ایدرکر ویب ےناج فرطی کل یقکن اےک رض رپ نا ےن ںوہ میک آ ات یت رلع گہلق ین این ال وج گن
 نا ںی کج یکن اداس ےک نب م یب دوا نج و یب دداایلرگض حق ےنردشادونہ رپ ناطوا نا نارود ےک ےن آب ماج کب رخ ےک اولی

 کس شات نان مت! لاک ان دانا لوخر ےک نا یھب نم ےنارھگک یا ای ع نار یب تطاس کن ا ےھت راگددمرواےدنراکےک
 ۔ایگاپ تافووددکآ ایلرکض رپ تراما یک ا ےنرام و یاب ےک ادب
 یب تزطلسردحپ ےک سا اد رکس یش ابا ےن مارو ایگ ب ارا ڈو نب ی ات ےس ےک ادعب ےک تافو و ا :رامزفو نب شئاقم

 وارا وو رص اعم اک ایز نب نکا روا اٹک کا رح ےک تاتو یک ابا دیا لپ تطاس امیری رک یو م کک و روا ماا
 اھت اٹیک ی ئاھب ےک ارگ ج لات ےک مات دحل ےک لا۔یئاپ تافو شم 9 دوعا ےک ےیج رک لبو ا ایڈ ںای راد گتساا

 ین رام نامر کس لو ال رقم ھی ادحب ےک متان دوکو رت یم سارگادہ رقم یمارامزنو نی یم نی یوم دعب ےک سار

 نکس ابو نو رک ےک نا۔ یک وت ر یریما یک یوم یکبار اب کم یر رپ نامت نبر م٢ تع اطا
 یکم لاو ز اک موق یکں ورتراکےک نارواداواار یکم روا ےگ و روض ناست

 ی 7. انسان لو ھت ارم کس نا ترازو روي درکل تمبر دردم مات دان سن مترو
 یا یا ساو ےک آے ںیم تول یکن مبل فاز یار وال هپاتیت تاب یک سوپ نی کوم ر الو اوک اولاد
 ریت سا کنار دوو داول ڈ سیم نا دیقرواایلر کر گرکاڈ ت ہیک نکل شاسوحتاسےک نارپ سا ےن دھنیا ۔اھترادرساکدشار یقبء سوم نب
 بس ےن لا ایلدب جے دوا ناطلس ےن لا ۔ایگ ٹول فرطیکت عامر گیئاپ ہتدم کیا لب لقےک نارداایگالچ برخمرککگ اپ ےس

 کراس قرن رسا در مسافت فلاش لو ات ۔ایدرکدیق ےک کارگل دعب ےسارگا دت کام
 اوم ماتتا

 دعب ےک ار انس کز ولا نکہ فس کس ار یل اس تراما ےن رام نو نر دا یئاھپ ےک ادب ےک او نت قم
 مد لاوز تنطلس یک ن ارو زوال ہہق یا الر کل ےہ لغ ب نا ےک رامزنوونم ک1 اتے انس ضعف ترابا ےنرارفا مولعمان ےرسود

 ںیہ گی رکرکذ مہ ںیہ یم تالاح یکا سی اپ ےک نآدرفہقب ےک ازدا نرگس ناشر واچ و



 لا آق فلت بر بش م تا ۵ز 1٦ میل .نورظن یر

 2 سس هستی
 ردا ت ےہ سیم لا قطع ےک نان وج تالاع ےک نجیب ےس لات لاک نایت

 م اجازات اک اروا نار اکس لا یل لصاح تعطاسو تموکقوج ںی ںی ای وا برخم

 اس وم ےھت نوم ےک نا فارطا ںونود یک لش ی راے اےک ںی رشناو لبش یم وسرسلا ںیم زرسءاھت لی ہادعتر کروا یشن

 ترک رب سرا ےن نی یت و و ام یو کوا بتا ریو سا ںی

 آنا کارو لیتر وا ناو شارپ بش اچ لینوکس اراک ات ن ۱

 هاب یو ادا مرا ۔ یت ل وک مخا نی نالا گیس رز ایش دک ود رح اتر

 ےس اھت ےن انی ںوپفالخے کال ےس ناےن یی رک ی شا دو دوا کلا نان اور

 دب ےس اے ناقص تراز نس رتی رقم وتی کن اروااھقرد تقاطودایزے نانا نب ہہطعب تمل نب نارق را نب نارقل

 وب تن راک سس اپ ےتنپااکن ا ےن سبداب وتی ئوہ تسلنوکوامج: یھب ئل. ےک ییراو دریاب رف تع اطا یکی ا بج ےک واہ ٹی کنی

 ینا نقارن رب ت رم یھی رھی ا واتم ریما طا یکے رک ع ے ےک توکو یکی اوا او روا ںورشیس ناروا یک مح ےک ناں تف

 نا شا نام نمی نا تدطاسروو ےک نر دحوم روایت بلخلا نب مي نم نود ورک تاب روجشیپ گوہر خدوخ یم تزطعاس

 ۔اھتروہ شے بقا و يطعوج قاتل

 تی دواک ادرار ایان ےک شک داواادبع ینب ںیم سج وب سر دی < نا نارور یا

 _ایلاپ بلفپ نا ےناا داد عیب ہک ۲تیر کراچ

 برغمر کہ2ا شوکت عطا یکن یب دحوم ےن اے نل انس ار فےک تراما ےن سایہلاوادعب تافو وا یلع ....تافو یک و وکار طع

 لے رکا زاس یکے ن رکی گے ےک وک اس نعناع تب دما سنا باکس

 لاو کت مساوی ار ی ارو ایکو کک ںیم تس ایر یک ن اکر یکل اجضس تراما ےن یک وقار یب ےک ادب ےک سا درک

 روا یاقوت کارتون ناو کر ںی شن وب نوش سم ما ناےک نیب . :یروطبا روش کس یر وتو

 ودار ولعاوج ے لا بس اکک دن زونہ روا اوپن ین سون عم اج اک وک وا وا نان« رفت ےھت نمونہ اھ اک ب س ناروا تنام

 ۔ےایکرز ز ین لود بس اکیا خروم وت گز وا عن رب سات لا نج یک قلادہعےس سیم سش 290

 ا اک نا یمن و و 0

 ںی ےک وہ بلخ ںی رشاد لیری رو وایمکس چت ہوا رف اب یک سو روک مولا همت وب الوج

 Lu ات تضاد با اکبر وا ام سم ہر شناو ہلراعم ےس عا ےن موتی کی ئاروا یب وقنلاردبحع

 لایلاج نا اےس ےنش شورا مر ٹین ےس سیم

 ا تس ا ر کک یل س م تیت وک ن تلی یب یم نا اندر نا لمس نرخ هو شب رپ ارت

 و پرو اےس سین نار شیک ناوم لپ پا لپ سرش نت نون: ںیم نو ےک نا یر“ مواز

 بوت« ناطوا ےن وینا ج ےس روب مان ےک ءارزوج ےھت فیلعےک وا علی بوق یر لوا



 شکر لات فلت بروی هوم یوم زا N4 لج ورغم مت
 _ایلرکس وص سوپ اواید لاک ے تیر فا

 وتلاربکراد ساکن ا لم تالا ا ادا راک ےس باج یر نل وفود یکن اطوا یھب ادنم حر یکت وزرا تابع

 اعم ساب ر کوو و اڑ وھی تاکو کںورخسووروا ال یکل وہ گا روا بر سم لو سا ۔ھت پاپ تمولح یا رحص
 ایمرد ےک نیب ےک ناب سم کس روا یار ے ے اہ شراب علت سما تاب هچ باج
 کا کے تم ےک نا یکے شپ وجروا تانے وج روا ےگ وہ بخ اس ادوار ورم ایک اے سود کیاروا ایکو اھ
 ایوانکا تیر قاب ی سیر وا کا مک آب اپ یداوار بک و ورم

 مت سا ےن وانی نکالا شد کس اد پ ںی رق رفیق . :تارعدلق
 مکس انس یوتاب: سکس لب کس سااکس رکن و لس ارگان قد ٢ے یا ۔اھت یورک ورشم اک اکی کدنب
 جلوی عابر ار ما ویٹ کل سصاح تنطلس یکن یدحومروا یک نج تموکحیک یر فا ےن قی اونم بج
 ۔ایدانب ات

 ےس رر ار یوم ملا نہی وتار ہک ریما ےک رج وہ یم گنت ی اروا ایل ڑ چوک ںویمر کنان اب بس لادن
 یئ یکم وتی کس ا روا یکس اےک رکا ت اقتاعت تاتو د ےس سا موت یک اک ایگ ارث اا ناصر ورک ت ںیہ رتا ےسا
 اپ ےر

 27-1 ی گرام... اس زج یر نام
 چپ ےس بس انچ کد تاج کے نان ہل ناسا ےک کر رقیق لار ے یا ایک ول او فرط رقاب
 هر تاک ناتار ےک تگ سر زا ےس انما یار

 مط ن یت اسم فرض یک اےک نب مر تھا مم
 ی ا نم میت یما۔ایباج کک ئزاترکل ےس نا تیمم وق ا یکقلادبع یم دی ےن انچ یک
 اروا یوم رش ںی ا کو داب یت دوا یئوہ گنج دعب ےک بق اھت تہب رپ ماظع ےک اک ارب ۔ نگ ٹول ںیئاود قی اڈ ٹواکر ںی سر

 تا

 تو راس اف یاس يا 1 ا ا تال
 E r دے ےک ادرک گچ یدل لاج شر بابتعر انب رکگعب فسیل نب اص انب اک ئاردااید رک ٹاپ بق کس ا
 لگو وب بان کت موکول ایت نت ری تر تو

 گج ےس یا ےس یارو اپ فرط کیت لک کلات کج تر. .:یج یکی وقلارپع نب روا ار
 لا ۳ ےٹ کس ارگ کر ےک ہرصاخم کن 7! کور یاد وجومھتاسےک تعا یر و قر نم ناز نجی اتپاک ا ںی مایا نا یک
 ےن ںیوہناوف یک یی ےل اھم ےک ےن رکن ج لیکوالی ےک نا تاک نر مک ےس پاب ےک یک اوج یک ییا تف ےس یا ےس کا ر اچ ےس
 ےن ناو بوق ںاہ ےگ کت نام لک نایمرد ےک زاویه ها کس هارو ۔ رک ل قلت اب یل ا
 ےگ ٹول او دالب تی ارکا کت سرا ےگ ہر تشہد تیک کنج ےس نا تام غںاوف انا

 نایمرد ےک نا ےک یساروا سر 2 ناب سارا لمسی سیو بت نایمرد ےک نل اھت وا ےک سا یھب ےک سا



 دکر وا یا ت فک برے و توی زا NA 2 لج ....نورظیا رج

 2 -- قوم سواد اف دالب ےک ناروا دتا مات کل روا تنطس یکن ا ار

 ایک تع از کت ناطاس
 آلفا هک هر لوله رصخ وتے رتا مم چا یک سوکحیکد رکا شاسی. ےک رفا یر اص

 ےک نی کتا اہ ےک ناطلس ںیم سنتا واتس .- -  7 ےک رب ےک ےک نادم یا ےس

 رک یا زأےس تاماھنا یا ےسا ےن ناطلس اگ ےہ وایو تلا ہہ ہک یہبلاو یکن شو ۓاھکدےانراکں ایام یم داہج تا

 رحب ۔ لوم یاو ےس ےس طراد ناش تیاہنر وا ید ی رگ اج یک شام ہارواووارمغمز لب ےس سیم ےت العےک بارتاروا کاش زاوآیژرپ لودر

 مد یا شپ اتمر لف الغ ےک روا تراطا یکی اوو نارا

 ٹین ےنپاردا کی ڈوج تاب لاخ یکے نر کل ٥صاتہافرب نار خم ےن رجم یک ٹیم ۔سےک نیا رخ ےن نم عجب کیف برق رام

 ۱ ایک باہ کاو بنای
 ا

 ۔ایک متی اب نار مشت اس تا ےک ےس کھیپ ناست ھے د نار ن یب بوقت :ملمترب ناسمات کی تارپکن بوق

 ےس ںی الع ےک رود ےک کا ار ںیم ےار۔ اک ےک ےک ےس انتم ےک سا یھبی  وقنادب/ جب ھجشھا ۔ایگوہ کال یھب اف اب ک سا ںیم سش

 رک سے کج گرو ینہ اہک دی دم آ شوخ بولت ںیم نادم ےک ناامنی یوم

 ی یف ذات اور اس لود

 اچ ی اہ بس وکار کک تیر تاب راد فون کز نکا رے نارق نب وقتی رک

 تایطع آوا ی دلی دراز کروا ےس د تاک ںیہ راو رب زور وا فتا یاد ایی ایا نا

 ۲ گرگ واد رواایکارپ ے نوت وا

 سر لک نکس سا ےن سا۔ ںیہ راج سی نار فیکس ارگ چ یم ات ہا یم سیلرٹناو لیتی وقلادبع نب ھم
 اتا سه ناشی م تح صیب نار ےن بوتگ اتاق قود کپ وقال ووجواپ ےک یا ایورکداپ پوک ں ورش

 اکے کا کج تا ےک ایکو و اکے رک ب

 ما سدان یک ارعا سما رپ کش سارق کلاچ لٹ ےن بوتل بام ا خان

 ام سا سیم باصق وو ۔یکت ام الم ےس اس کولاک ادم کد نکا نمرات ماسک زوزریےک رک لار

 | ےک لا اور بوق لازارعب درب ها ادا توابولم اون ےک نام نو

 ساب تم اتش شرک جا ہک ترم لا ے فو ےک ورک نا ناسا

 یم تاند کا ار شب ماقم ےک ہنولدس سیٹ و وارفمالب یم یت اےک ارگ آتے رتالاعر شر یا لازادعب ....:تافو یکن ا ارش

 یا و ر جاہ ناطدا ںیہ دل لارج ےک کم تا اسرار کت نامزد دور مک ل ارور یا

 سس رگ اب فرطاو رک تب لاک بابک ارم لاج دعب ےل ےن رکل ےہ تخایض ریت اہ ےک خویش ناک اھ

 اات یی اک اہ روا اھ ات لہ دمی اب یک ودنشاپ پا کج ایکر کت رپ ھل ےک دین جن. :قرب علف ےہ ہد لاکر ی

در ل ات اکں ایی اک ب وقع نیہ والواے لیش ئاوخ ےس ارحب ےک ےغق ےک ارپ نایب ےک غ یکے کرم نب نیک ینہ دم یک
 

 اب کن لا ںاہج ۔ نگ ےل جم نیبدعودالب تر رکاب تو کس لس پاپ اون هک یاب سی اب ےک

 سر ش ںیم ںوگنتدھتاسےک اهرم یی دسر اب لیٹ تنطس یک نفی لآں یم اوت ناف ںوہنروا یکوہہ ین تزمع



 لّزگردا لات فلل بروید تیز لج....نورظنما را

 ید تع ادرواحت 2 دما تام دف رکو

 لا ام ناروا» منو کس نا روا ف سیب ےک سارعب ےک سلاروا بوقیل نب نص یئاو ےک دیے ٹو ادا

 ۱ ےھت ےک الم ن ایمر ےک نوا

 ناقض ی توزر ات اقروا ت ایج لق نیو مے ںیم ںی تیک. ب تو رغ ا ھل قروا تاپ لق اک پت

 لس طسدابررخ هتل س یکی قلاب ايلرگل وقتی دوا یقلادبع نب حی معلق ےن ین بہہ السد

 در3 لب را تس جواد ےک ومر سلا اس روا یر اس لی د اون کٹی اص لاج ےس دشار نشاوم

 یکن ار ٹن یم سنی ارم آ ات یت تداع یکی ا ر طی اروا رتا ملی ور غ« نورا ت اقوا ٹو ترس کل وارد رود ںیم امر

 یو۲ تافو

 بجز نیم ےک ناخن بر شوا ناتع ںی مے رات دب ےک تافو یکس ا ...: کچ نا ا ےک ی وقلار ہک ہہر وا ن اع

 ۔ایدرک کے تا ےن یوم یئاھب ےک ارح! ےک لار یا ےہ تی لامپ تداوم ترانس ادب ےک

 دافور دای ےس بسے شب هک تار لت تشطاس کا لا نرجوا کک ل اسود رت نب یوم کک یو نک ڈرا

 ہو رکا تااپ ےک ار طا یکل یک ی کر ما ساو درج ۔ایکودارااک ےن رک ٹوک ام ناف سا هتک چه دن

 ےا ہور ایگاھکگت ساک روم یز وور کک ج ے نا یکے یا تاید رک م پارک ڈے بس نان اچ هراس لدداراک لا

 یکدم کالب کرک م اقم کیا ے نامدا ےگ روک کچ کان دل

 کب نایاب ےک یاد ےک سارا ریما ککی اسراچ ٹین لی سا نیر مع اڑی اکی ئاھب ےک ادب يا... رب اسان 3

 تشطلسروما ےس یر م یب ےن ا ۔ایکر قم رم می دبا یئاھب ےڑب ےپا ےن ںونارچ ای درکل ا ےک کی رادم لی

 دعب ےک تافو کھو وہ رات شی ےٹٹ افنم ےس علا رولت ارور تنطاسروو یکن ار ھوا ای آل یل نا نار کم یھ روا این

 ۱ : تای کن تار نا

رب ود افرا ید رب دداوکن ارواایلرکورصاحاکن ا ںیم سیلرشفاو لیتے رک مپ نا ےن لا یش یز اچ
 یکن اہودعب ےک ےشیآ 

 ایک قا یک نج ےک رکزاب زاس ےس دن ب سانلدیس وم یعچپ بلاخ یک ںاہو ےس تیر فاحت تر آے توز ر ویتیک

 تای وللباوروا
۱ 

 ۱ ری بر یک کت ع اطا یکی ےس ناور اب ےس رے ڈی ےس اتم ےک نادور گی یکم “اودالوا لم تدز غ عاقتےن سار چپ

 ےک ما سکی نت قے ےک ناروا ےگ آس یم تعاطا یکن لا ار مشن یم ناک ند ع ےن ںوہنا سہ ۔ایلرکیرہاوم اکے نڑونچیکی وقنلادہ پن یب

ےک تمولعیکس ا ےن یھت نج ارگ الاب اکر اتقا تار اکے ککے ایز مت اربا اورم ےک ناوک یک اق ےن نسارھشم نب ناثع
 

 دکل شب ین رد شر کشپ سا نارود ےک گن کیا نیم ںی وت ام

 یک ا ےن علا ار نوا لای تراما ےن یگ ولا عن جن برادر نب یوم رب ےک سیا .... :یوقلار پک برن ب ہداوز نب یوم

 اک ا٥ی کدے لاق ےک نیک توک ر کم ایق ںاہو ےن نکا ار ھشننب نانع نلارود یا ۔ایکف التخا ےس سا ےن نی قبر ھوا ۔ یک یم

 -ایگھ+ت وا مر فس یارو اایگالچچ ںی لول اس مرگ ای تم لاہدورادز نب وہ اردت اے رکھ او لک س

 زاها ےس ںوہنروا یارک ےل ی مے ۸ ربا. دلار. نا زار... :ہل یدک ن اع

ر کت واحب ےس تعا ا کل ا دھوم تا ےن ںوہنا۔یگد ےد تردقرپ لا 1ے اےک رک قیرادن ےس
 ۔ےآ ٹول باو سا ےک ڈے دالدا ےک 



 صبر وا لات تک بر ی تے زا 4« رب... نورظیمرت
 ۳ 4 ناخ یتا ےک ے ےک سارا کتان ودوا یک ناو روا تع اطاے تسول نہ ناق ےن لوہا
 ولوو لس ساب ر نار نی ا کت اسود یم ربا نی کوا ےس شی یقلادبع نی ھی یک کیک ل کی کل اطم کا ا ساےک انی عی ےک
 یک ا ےن نی قمار کر قم نا اب سا ےن نیب رخیتوہ حب ےک لا ایکو تل یرایقفا نشر کرب ےک رکءدزفوخ
 ۔لتنااخ

 رجب ناز نم فسول ےن نی زار دالا م تقلا یکی ارپ ےن وہ ر رقم اع ےک مایع :تعیہ یا نایب ف سول
 تب یکم حمام ہیلع ھڑا ۔ایکور ص ام کتے رو دایز ےس لا ای لاس کیا اک رفیحوہرواہطعےرکلمتپ سیلرشناو لب ےن ںوہنا۔یر کت یب یگ
 ساسی یب ناسملترامصم اوج یوم تراس وقت نب فسون رپ ےنوہ تخو رام اھتر طعن یس رادرس ےک ان ریت ںی رواراد مذ ےک
 توت ےک شاپ مبلی ناشر اب ذس.ساچاتچ اد تبفر یکت نطلس یک یی شفو لیٹے ا س

 دق ا ارم یر ود ےس یا دایک آیا ےک کم دم لی یر شو لم ایآں یاد رب داھٹا باج کرشن شو اس
 کی رتب دص یک اےک کل صاحب ےس رک یی دم ےس کار ۔یک کل وقتع اطا انس تیتر نایاب ےس اہ دوا اےک ہک
 نب فول ؛ یک وادب عنہ ھوا ۔ یورک دوافب ےن تیزکر فا و دنشاب دعب ےک سول ےک لا ۔ایآٹ ول اپ ےک بدن فسا ار
 _ئگ وہ لئاش یب تعاطار گوہر ضاح سی تمرض کب وتعب

 سان سا وری نک اکر تمایل نر نت ندا لب نرگس اب لر
 ہد امام کالای طع بھگ فوجب ےک یا ۔ وہ تاقو یک اا ںیم ےک یک روا یک الا یکروم اےک کا ےک رک تپ تطاس

 اب تش ی اےک کت واخب نت های ستارگان تا گهر
 نام بش لس نکات نرم لہ ایسا برجا ےک تاق کب وق نب فسا ..:تافو کب وقل نب تسول
 دواب تام بیات لی قل دب اا-یدرک جلد تس لاو یک روا الاب ہبلف ںاہو ےن نا ون اقوام
 ساروا ھج ا اور ہناتسود کند ےترموتاس ےک ںوناطلس ےک صض یلا لے نا یئوہ مینو تزع یب یکن ا ںاہج یی کپ بناج یکن عدم
 ںی تاو اکے دار ادرس کن رفت سل الوا یکرجش نک ناطلسرپ ےنوہ یلاخ اضفے ناگدنتامنن ا۔ یت اش ںیم جراوفاد الوا یک

 ۱ دیگران
 5 انو یک ا ۔ یاس تراما ےن ہیلع نب ناثع یئاھب اک ادب ےک سا۔ایگوہ توقدعب ےک مایق نددنچ سب تنلس یک ناری نیکی

 نصر هوم توت لب لوقو ام لوس لار میم والدار یاقوت لم لدرشاو لیتر لئاع ناع نیر مع اب اک دعب ےک
 ۔ ےس ارم ےک یوا رہی ےس یا ےس ازم( ےک نا ءب یک )ےک دھول ا نلاطلسر روا یھت نطلس س یھ لای لوید بوق نب
 ترم یار وا اینک یزد الدا ےک رک واذا فالف ےک یا ےس نکا ر نہ فس اع دا چپ ےک دوا ناطاسہ کف نہ یک ےل تنطاس
7 ۱ 
 روا یکن ام تاج یکن ا ےن ںوہنا اگل ےنرمکل زادنا لو ںیم تال اعم ےک رنو لب اروند

 ۔ ی رک اہے نا یکے نو روا شو لس شلاق اب

 نووموباناطاس 7اتس یہ ےک تا ےک گاا هد بجای درک وا ناسا فیس نکس لو
 زا وو تا ےک فسول نی کو ان برک درک ناهار گچ ناجناچاب نار نش
 لاک تین ےک تظاطت فول نب دھشرواا را یب لبجود بج ناچ ۔ ی کز اہ زا سم ےس اھم ےک فار طا ےس یا ےس اتا ےک نا
 بی رق ےن نیخمش وبا ذت یم ات ںیہ اک یک کل اکو لک فش سارا اب هحس نیخشاتوبا ناطلسرک وھبےس ناثع نب اوم لاد



 تورا لات لک بیو جزا اےا مال ....نورظییرات

 E SERRE DE SÊ ورکو تب کار کوہ

 دادا اسم اک ادواای رک کرام رام زین ےتاسےک سا ےسا شی سیال شاپ ےک نیفمشاتواےک کار گے سا ےن یا
 واں یش وبا تہ ااوروا نات ہر طاس یک سر قناو۔ ایگ ار بیخ ے ر کم اا ےک و وکل یک سا ںاہج سی علت ساب اضعاک لا

 تالاع ےک ےرصصایروا یک نہ ےس نامے ن نئی ناطلس ںیم شر ایم کال سیم نانسمات گیج ییا تا ےک م توک ات
 ۔ںیہ کرک

 لئ اک اج ور ھپن ےک ےک یا ےک العا ےک وہ اقرب سوا برخ: ہر مون ر چ ....:ہض ڈاک خرپ لوقالع ےک ططسوا برفم
 نلوصت اب ود ےک تس ا ریا ےک ءافر ےک تان روا تو ےک تیمم نک اوبا ناطاس سیٹ نادر بق اھت یاد ییا رت“ نمک تس الباع تولیدی

 -ایگم اعوکت وقد یک اے حداق لاپ و ۔ایگال چ فرط یک او دل ق نایذ نب فسا ن کر مے ںی و قلارہع ل آت کلم ےک

 اا نشو ےک ناروا یلاد ےک ناپ سیر شناو لی ےن نا ۔ ےئوہ متدرگےےک نان یوم یو ےک ناروا زیرو کروا

 هدر کتی لار اچ اپ ےک دللاخ نج ز یلا نج دوحسم ےن ناخن برتر ادرساکن ا یی ںوٰفد نا ۔ایکہ مت ےک ےس کک ںوڑچ یکں ولاو

 لیگ چت جو ایف وتےک نا اپ ےک نار کوہ ادج ےس ںورنراکےک فسیئیکرع

 مآ کی ارواب شرخ لاب ںیم نا رال چ لاس کں ونا رط یک را ےہ ےےڑ ورک کج ےس ا ےن م کی اردا ید عی انچ

 نہ یس ولا ۔اہ ر نایمرد ےک ا ںیہ ہر ایگوہ لئاش سج ںودنراکےک اور یاد رئازلا ےس سونیک شابا ناطلس۔ اوب لا بوک

 7 واو زے ںاہوودایلرکل ضپاح ہل ںاہو ے ناتعو با نا ا اطلس لت ات اہ رسی و لمس ورگناپ دے دراخا ےس دعب قنات تابع

 ماناکت طاس یکن اروا یئوتلادہ عن ب عحرط سا۔اد هل رک ۱ 2 اب باپ

 ایگ گن

 ےک او ایر رل اعرب توکار سا ایه نانو ناطاس وتاوہ عب چ ںی رتناو لتر ں ہر م :تالام گن یھت

 تع اطا کس ا نر فن ایا ہبلخرب عی توک فسیب نت ون رو الاسلام موکت کن مت رب

 نان تاک اھت و یک ی اطلس تاب بکس میا ےن ںوہنایئوہ کن نایاب ےک ںوبرترواداولادب یب شی ہے ے ایر کل وت

 - لای مدل شن سا ےن یئاھب ےس اوکراین جک لا کابل گنج یار چپ ایم اعوک وو یکس ار کل قا ےک

 بل فلت وھی تامل احم ےک سا ںیم تشلاخو ناطلسروا ےس سیل شناو مکاح و ته

 ص
 ےک نی ور وطببح لدتاتقطلا اروا کی ام ےک توزح الجم اس

 مانکن اروا تیلوا ی نلاروا تالامک «خ اس ورک نت یب

 ن یکی وقار اھت لکم لف ںیم نوط قب نا آے ےس اوراد ترکہ وار وقفے ب نکلی وے ںیم ی تک ںی ویب

 اب نا ےساروا ےک آف رط یک وام اتم م یا تہ شا نودا روا قره فکس دی ے ےک یاعر یک اواشداب ےک

 رم رھ بدانم اہ اکی ادعا ےک تافو یکی ا ین بن نا نر مکن لو نا ایانب نشان اوگت ر زمخو اتر وا تابع ےن نت وتروا ی

 سلامت سما یئاھب ےک سا ترام ادب ےک تافو یک ایلن س کن مارا کس شر متن یا ا



 تورا لات فک بروید توی ۵ زا lr م لج .نورلف اا

 االام یھب وسنمفرط با ےک نا کج: یک دنب دح کت دزغ تہحاف ےن سات گگوہ مم تدا ےک اروا ی وقلارہ
 نی میت ےس شی ںوبریکوج یم لیٹ ںیم بسنےک نوک سیب خاک الموت کج اشک لود برید لات
 سنت سس سعد نا زاها رد نا اب کن یا وتی جی ادرساکمم وتی کج ےیئاداذےک نا ۔ںیہ ےس سٹروم
 -یکت ملاغکی دالوا یکن ارد ای لرکل اش ںیم تہ یپاےسا

 نایاب کن نگه اونم باقر هد هو لیفان نکا ارے ےک یا ترابا دعب ےک تاو یکی ہہم
 یورک ں تخ نادعب ےک تافو یونس تس بست

 ںیم ںوگج سیب ۔ایکد یو تر تک نا را لعاب ےک ناک ضر نال :ہلمم ایکن سام ھٹم نیم ناع
 ۔ ےک ےل فرطیکن اسم رم وا برق نفسی کس فٹڈ ناس ےک ساوو ۔اھتدوجوم نار ھخمل اہچ ایک. اقمرپ قلم سا ںیم کیا ےس
 نا یم ضاقتم ےت رکےت رکب قت اتتاکن ارکایم یرگتتمراذن ید اطداایکل ا ےن دمالس نم نار ھشییگالپچ ےن راد اب هاچ

 _ایگوہکالہہمالسنب نئ ار نمد کس وادار نا
 روا رکت خطا یکی ا ےک یہا ر د ناخ ےک این شارف ےک ترابا ےس ماس نج ہجش یئاھپ ےک سادعب ےک تکالب کل ا

 سش برخ لایک ا کاج ی شی راي ےل ےکرادلادبع یب ناادرسرپ نو م تیا ےن ا یدرکت لام ےن یوقلارپغ
 مارتا اک ا ےن یا وا ترک بم یک ا ےس ہم الس بدھ ڈا ایک ب راگ د اک اں کرتی کا یکن اسماتاکب وقتی نب فسیب ناطلسر کا
 ایگ اچ فرط کرار لب یکایک ایک رت یاو اک ی لون ےوہ ےترک

 ےک ارغرک ی من زن سارق عالی بوس برم لو و لک تاذو کب وقع ن: ف سولو
 بای رب شارانتس کاوو وتاب نار کن دغ اره لا ایگاپ تافووکولا ہک آ تاب درپ تی الو یٹپا شیپ دعسروا۔ے ےل باجی

 وبا ایک ارام ر۸ ےک یادو ۔ایکگانج راو ےک نکا ن اطا م برخ مس اوت رت مای دار لیڈر عیادت ےک لا
 توا ارور ےک ے رص ایم ی یا روا ایگ نا رک چ یکی االس ن دعس رھ روي ب رولت ناتو اچ یاس نیت
 یکی ادا یک ےک رک ام تاہم ےن اذن ایکراہظااک ئاوخ یکی اوا کب ہے ناطاس رپ مت تین رالی اوج
 ےس كا یک کن ب سال ےس احم ےک لڑی یس اکیلا ناطلس ےن یا ایگ ہ ٹوٹ ںیم تار نئارود ےک فس ےک یچلاوروا

 قادر کیس کتی

 کن تل بو عس نب نامیلس نب ےک سادعب ےک سا ےن نوا ناطاس انچ :ترال کد نی ناملےک نما یت
 ےس ناروا ےک اروا ی موا اپ ےک تیاثوباردوادععسوا ںوٹیب ےک نکا رھٹم نب نم نی ننلادہ روا ےگ کت الام ےک نوا ناطلس

 بهت اکو دیری عاتب کے وہ کوب ناوک نا ہی ب رکے دیو پس اتا اپ فار طا روا ود ن ایرو
 م یز افد ےک سارکوہ لاع ےن نامیلس نایمرد ےک لا وق یک ال یکے نوہہ سل افر تنطلس یک نی نفیس ےک علا

 3 اپ ےک یا تا ےک له اکبری سلام وا- ارد ڈر اوا برغش الب ےس ناتعوبا ناار ات یشنویرب
 اطلس لک ا یارک ئاش ںیم ںوگولو رک السد نا ید رکا ام گویی نی بردی ارام وب ترک
 تگ ہ تخم اعم کل وب رک بس - یا نا مون املس ےن شات کلاس رادار او او )ری یب ھم یگوہہ توف
 ییہ کل وق تع اطا یک سارک شاپ فرو لا یگان تسرثهکس ناو ناشی نام
 ایوان کس سا برف سا هلو ریدر کر ارل ےس ےک کوے ا :یرافرگ ےک وشو

 ریو حر سا ےہ دےد یھب ادنم دوا نودام یک تا یکتا روا ب دے د ریا نب یت روا |لقر عام یک پو ےس فیر الوا ےن



 لطف بروید __ ۳ خال ....نورظن یر
 خان اوم السد الوا ےنووا۔ےہ رک اپ ےکر مگن ئا فسیل نب شم لاو شیپ ہد کریک شنا ساوه نمک عار شک نا

 چرے ناتا گرگ اہ تس ایصق آش راک ناسا دل ارادن شان ےک نا ےک رک لاش

 لج

 نتا نکس نم یے لاقط
 اک ما اس ناروا تیلوا ی اروا تالاعک- تراماروا تافرضت-

 نٹاوم نایمرد ےک ہم زروا نو ام لٹ طسوا برضم نیج مته ےھکر ترہشروا ایش: ےناو لا تہب نتان منہ ےس سم نا لون
 ےک او ےےاپرد یم ےتاط کلب ےک فش یاد کولود یت ےن کک لادن نم فیل نمک تیا رھن سینا سرت
 ےڑب روا تفارش یکن ا سیا: ےھت ءارعا ےک نی ند اٹیباکل او سالن یقین بی يک ارس رپ لو اس

 اکن ا یے ک ںوٹیب ےک سا ۔اھت نی دب ہتےس زید اول سیا ںیم تموکسرود یئپا یم وقلادبکن مکه هد را کمد ما
 اتم نک لاو

 رھن ںاہ ےک ناروا ایکو م تا ےک سا حی اکی ا ےن لا قایکب طط جاددزاۃتشر ےس یٹب کی وتلا بع ےھت نہ بی ....:ییراد دت شر کیا
 لا REE وہ ی قت دطلس یکس ا یخ انچ اوہ ےس یک قلادب عن ھی شراکل وما ےک لا اوہادیپ بیبہ نئ
 ۔ےت روش ےس مانےک یسشیفم تا سیو شکر و

 فتا هیون و یک واک کیے رق ل ب وطرب موق نیما کس لا... ×لشئاس فالخےک تمولعی کی نب من
 یک سام ترش تہ روا کد رک لوب فرط یکی ا تایر مات نیب دان ز کات چیلر تاضوبت یک اس اور ای

 ع نا ماه اونچے ۱رہ ہد ےک سنا ددالع سن ترہش یک اب ساک ج ےس وک وری ما فسلال چه
 هاچ یکی کے کشا لک ےک الس قات ےک یاری یورک ل نارود سا ےن نسب ناهار شبا
 لود ایر تا ورصاعلا نیہ یب یورک تقوی ا ےس نب رتو ےب ق یل ہد نم ےس ی نا ی تارا يک

 ۲ درگ ل گز نرم نکند لا

 رس بیپ لیٹ ناےک ناودالخ۔اید ۶وہ لا یم ےرصاوخےک نامہ یم تنطلسرود ےک نی[ توا کج اھت یھب ازع کیا ےس سی نا
 ولا لین لئا ےک شکیئاھب ےک سا ۔ ےھت تالاع ےک دالدا کب ییہ ہرن نب کر قت ۔ ےھت فورم روبش یھب سیب روا کاپ بوق ومواد

 رم مگےک نار ٹین ب ناثع ےن گر را زگت مر کی یکن ا اھت رد الوا یکن ا تاوان یھی ںیم ویب ےک سار چپ اتر شکن بوت
 ناو اب اکیا ان فور لپ ےک یاس ایک وڑاکےنوہ ن وتموت ایسا ےس اروا ی رتا ںیہ

 ۔ایداچجاب کت انا یک نطاسروما ےک رک لاش ںی ءار زو یک ادب ےک ساروا ےسا ےن پاس لول ے ناشی کیا
 رشار یک ےن یا ایگ آں اہ ےک نا ےک رم ےک ےن
 ۔ےت شب ےک لارامزخوروارہاط دہ کپ ہد یکتا مدیعسرشےادوا یک لک لس نماد

 والدا یکی فیش اتے بیہا نیر ھٹ نب یک ۔ایانب لام ےر کند دعب ےک رپ نامی یک ےن نوا یکن یر صونمردھپ ےک داولاربع
 ۔انب ہیلع نج یوم اکڑ کیا سارا نبش کر راک مرف کی کر رس تک کک



 لت روا لگا فاتح برعوب دم انچ زا lr مشکل... نورلخ نار اج

 ٠ رپ سواد وبا ےن ںوہنا رت کت رمشےا یم تمدخ یکن ا۔ےہ اوہ بوم بئاج یک فی ات یت وج یئاپ دری لاو لا

 دوی اےس وبا ال ان لب نوت نان فہ ککں اھ اپ ر ی اع شتر ساروا فلشک تو نئادوایکر قت ل ا

 رب سس تس لند لو بین کنه لاری لقب نت یر شیرینرو تیر کیر تاشو ورا

 ۱ ےھت ےتانب تسودانپاےس توشروکں ون روا ید سلوک اطاس کول

 ص
 توو ورک لک یکن ا یم برضمر وا بوتشپ باسنا ےک ناروا نر عیب

 گا یک تم وع ںی فرطا ںوٰڈودروا ےہ وس تنطعلسروما وکی زر کے ےن سج

 ماجناو زا آروا مامےک نا یا ہنس روژ

 اک اج اکر کذ یی زین ےس اک اج ایکس یم ہرکذتےک نان زر کد قلحتک بن ےن نیساوروا۔ںیہ کر قلع 1 م قب

 روا ںیہ ناکاو نہ کیک می اربا نج علا نب صو نل نی تشخص ان یب نب ناف نیب تد ج نہ وخ نب ن اترو ن نب میکس

 ۔ ںی اب کس دما بیپ

 رسد الطا کتاب سا بجوکیشن۔ایلرک پت اقا ےک یا ےس ا ت ایگ یک ر تیرہ دمر یا ےسا تاقا ضا

 سا ۓوہ ےترکل یم ملا ےنپا ایر کرم ای اکے کک نج ےس نیر م یک ھا ےک ےن کورو ےس لور ادر ےک یہ دعوے اروا اوہ

 ی رک ل ویت تع اطا یک یم ورا پود ےن یاوتایلرک سا ےک رک ار ھکاکالس ےن ںوھنج ںییکہ اور ںی ھو

 دعوا ترم سفر. شما يا نا شم ران ےک نی دعوا

 نورد ںیم نیل وا مار ۔ اھٹ یک ناج ٹڈ ںیم ےب اقتم یھب ےن نیب رونا یکم زعاکےن مک نج دتا س ےک نیر موہ تام ےک ںی وف

 دوم لک کل سیب ےن کا نوک ا ورکر توک رو یک ا ےس ںاوہ روا انرک تماس اک ت سکے ا یئوہ گن نامر ںوجوف

 اھت ف وے ا نوی اکہ دارااکے اہ ےک ےک گرج تا ےک نادوخ تازہ ےک رک( وا طاس اا ا یش دعب ےک اد یادت ا

 . گل الا ماب ےس رف ال اراد نہا سی ےب ۵ثا سےن لنا ںی یگۓ اج کمتر یب دعوم روا یکےھھ ڑب نویپ ند تموک یکن اک

 فرط کن اکے و آں عاج نامو ب یئانورماصمروا برع یت ام هد دعوم وجے دنراکے پا ںیم فارطا ئل ےک ےن رکا م

 ںی ےس اتم ےک یار کل رتا ےک یون یک اردا نب سان یھبےن یس وہا یمارھدا۔ نس چک لولہہ لابج اف تنه کتیا

 دا یاب یک ناچ ںی باق ےن نرم یت او: اڑا ں جز نو نواز کس

 ےل او روا اید ڑوھ م اس کلاس موت کارو وب یاو ںی فیکس اروا یک ڈک ںی ناری ےک ناطلساز یل. 4 نوجو

 روا ےڑاےن ےا ای ھما لہو لو لار ل تولوا وم ساک رک لا یک ا ےن ںوکولاپ ؟باج یک ش اما

 ۱ وب روا ویروس مارس نزاع اول زاوسروانوژو تب

 ےک ناروا لن ای مشاکس یب نوت میم س نا ےس اج یت روا یکک نج س الداتا ےک یب میت دعب ےک اھ چ سا ےن

 بار یماووءایگارام ادب ن یب ناخن ا 2 نا کند 2, 0 ۳

 یک شناس ےس دی دعوبا کس سا ےن سئاذت یک وس یکق ات ےل ےک ہلمج روا ےنوہ فشکمےک اے سنا ےن شات کی



 شکر الات تا بعید ویو زا ۵ کج ندرت
 ملات اید سا ںیم ماکت اج شوی شو اکرخ روا کن اوٹ کل ےک سا ےن یا

2 

 تاوقو ےن او ےن آں یٹ نارود سا روا تاج وَ لقب زوارس اچ

 روا وا ےھت ےس ےچ سم ںوھقاپ ےک نا برخمدالب یک لا سس کلاه لپ نیر میت نا بم
 وبار ماحب ےک یا ایل لول ماع ےن نب منبر و| عکس رک فار یک ادرک اک ےک آں یاو فرط یک عفادع یکے ال اراد ےک
 ایلرک س شزاس کارا ناو ونود رکے یادواره واسم سه صرف لا یک ایک ارکان
 ۱ لو اما الا مان لار ویلا ذس لاک را تس لئاع ےک نب دحوم ےن یش یش

 سایر ولت رویکرد دا کس یار ایل رضا قبر ععد عاوودرک لارداپپ ناف لای
 ہو م مے ھور یک او شئارمرکگ اپ ہدایکررقمر ال اس اکن اوکل وک ن ارام کس فساد رد زنا شهر
 دایرکت ناف ازت ایگ کس نسب ها یا ےک لار

 ںی

 ےک ںوود ناروا ناع ےس ےک لار ےک ساروا تراما یک شب ادب
 تاوقاوو تالاع ےک تراما یکن اربعہ ھت اب ےک ادب ۱

 بس نکس نرو کس سانت يا اف کارد ایکو تو ےئوہ ےت الد بات کم اسامی کج
 روا لک ر مارب ار یں اروا ی ےس لور ی ین اردک نا کت ادافم کس ناهو- لاین تسر اما یکن یرم ینہ ےن کا نٹ اھتاڈب ےس
 برخپ یچپاو ےس باقم کرس صانلادغیخ تاک یدحوم یش ال بج روا ےن 2 زی ند اقا ہک ےس طایلےک یئیب دن نارود
 ررظمر مانا ےن نبدحوم ےس اھت ن اوج وف غاب ا کیا کج ۔یلاھٹسترامااکن یدحوم ےن رصحس اف سیب ےب ےک سیب ےک کاکو تا
 ےک م راو یو لیکن دعوا ےس رک وار الرواایگوہ لا ےس تنطلسروماوو ےس جو یکن وج روا لاوحاےک یر گن ائ ایک
 رقت اکے پا ےن ںوھاروا گم وہ دکن ظ 7 پڑ اردد کیا شش لب هویت

 یک کوہ یکن ا ےس ہو یک حج اھچکت
 س اسا اش زنا تم کب ن دعدم وو روا قاب ر لش لونایم یارک لوک کت دل داص ےس کیتی ںیم ےناہز سا

 گلو نام یقاہ ےک یلاودج ان زوج ںاہوردا ےھت ےتاج فرط یکدطاطخ ے فیسوکت ابجب ہیچ ےس لارداےھت ےتاج فرط یکت اماقمن روا لوک
 ناروا ےس رل تالحطاط سم الع الا ےک ےہ وو وار روا نایت ی یک وا م کات ایج ےس انوا ےس ےک کراہت کت بس نا ےس
 ۔ے ےہ ٹچ سم ںوقالع یئاس ےنپ رکےن نام اس کک ادوخ یدواےھت ےک ےس وھک موس روا رم تاچ
 رکز چک سے وہ تاج تنوع توم سا ےن ون یھٹد تلاح یئوہ ڑی کب رخد لب ےن ںوہٰنا بج ھچ...:رار فل یم ٹا
 ںوقالع ےک تافامضمروا ںورنشاپ ےک لابودوا۔ ئگ لیک یم فارطاےک لاو گرم ںویٹاھکی کل ارواایکودرااک ناچ فرطیکل ا



 لو ال ااق فلک برعوی هو یو زا اے۷ ل نورا ر

 دید ورا تاتو درد لو بامر کرا ٹواپ و یم

 > ےس لو رب بک ات اضف ناسرد ےک ایاھرروا ناطلس ےس لہ اےک نا تارک کت یاکش لعاب کس نا

 ےک ںوتسو ےک شار مروا ںوج م ارتکن ید ون اد نب یبا ادرس یک یا ےک نیر وم ےن رتا افر ایلر کم ر عاکے ر کک ن کن اے رز

 ےک نادر د گے رواچیپ اف تراماماقم ےک ا ساپ ےک ادب نب فو نا یمامیئاربٰیلادیسےاردااچیج ئل ےک کہ ار

 نت مون ی طب روا تارا سو اہک روا ےس رکھی رفوف بوخیکاید چی ھی روا ےتاج ےنرکک نج ےس نر متاس

 دی زا سا کنار دا و شاھو راتلو بپا ےس رہنا یمن کا یک

 اے بان وک رم یب رعب ےک گج یک اگر وا یکم انما انآ اک ں وج وف ں ووو س زوی واور ک وب کج راک

 ےک ےدوپ کیا رب دا تیا ہد جور ج را بوق تس اتو لا ےن نہ مما اڑی انک ما کت ساتو رر ھوم

 کک ت لام ے داب آے ایج ولےک مفا کروا گیا م تہب تنو اکو روو ےس مے وغم ب رخ اج ےک اے

 ایگ شم مع ناک نب سا

 دید تست ل وظف ایر ےک کا ےس ںاوھ ایک اراک وب باج کیا ےہ موجز وب ےک لا... :لامج میر ات ین رم مون

 ہں اا لش ولد ےک نادم یب ےک وہ کا ےہ کد ص ےس نارق بسم ب ے س لاق ےک ناوت یب نب نا سر سا یک چیر

 لاروا سی نوکیا ےن سا ےلیپ ےس سارقان ال هک نیو رای دخژوم سی کس نما سنا نت

 ۱ یر پا ايد اشک + تساوی با ےک

 ےک ے درب یں وظف ای ےک برخمروا ںوتتدد ےک نر دعوا کت شل یو اررا کارا نا ےن ںوہناےس جو سا سچ

 تے تو اھت ا کتب یہ یکی راو نا ےن روتے بج ےک ےس ںی لک یک رے ےن وہاب آں زان زارو کج ےک

 ھتاس ےک نب ماب ےن بس شی اکرول دم یکن ا فالخےک موت ناروا ےگ ےل کپ 9 ارت گیلاس اس

 و گاز یان ایرو ےک نور لر زخ بپ- 2

 نوک کالج یک نفس نمونه و فابریک روا نادم یم کت سا.....:تاذو 1 روا ےن ےک نا اروا ار

 لس ناو یونی اراک آید لاو اے ارادت ترا رب ںیم کیچ کن اسکار ات

 گلاب

 وا یوم

گر نیب عون. :تراما یک ارب۶ نب نا
ے ےس رود ےک یار وب ےک ےہ گالہ ےک سمروا ساب سارا 

 د

 های نگر ہے میک ناز یک نا ن ےک سے روپمش ےس مان ےک لا روا نایمرد اور يا ریماانپا

 ی مر کر رک لجن
 سا تروگک یا یکت شفا اش یب نار ت یلاصت تیر اوسل م ناک ےھت ےس نبا ترکیی کک تن وتر دوا ار لاربا

 راولا رپ کر ھاو رواق تروگ کیا یک دحاو یب دایعوہاروااھٹ ےس تروعک یا یکن اترو یک نا زروا ھت نر لا تب تورقا مان 5

س بہ لیش نا۔ےہ ےس لات نما لٹ رول: بوقت روا ےس جرفنار سامان ؟ل جت نت نوط
 اکو انقلاب ے

 ۱ ایہ کالب تاک نر پا

ن اروا کت یم یک لا ےن نص نب رت تقو سا یکل ایس ترام یکن ماہ ےن نان حب ےک تافو یک ینرداروا ادب
 وانا ے

 ایگ ارق نوت س ناروا یک بق ایت اکں وکون وروخ ت ساک ےک حار لوہا یکدم الطا ںی ےھت اشم وج ےک موت یکن اتا ےک نود ناروا

 الاس ےس علا ےن لو خالا ایل رک وارا کرکے ںوہلا يک شلوارک رپ اکا زوا پاپ ےپا ےس نا ےن ناثع



 شکلات فا ص-ص 0 شب... نوری را
 ین رز اس سا بنر ایا مات وا یھ: تداطب یم برخ واہ رض پت الاح یٹوددئاےک نج مون حب کس لار یک کت اسم

 ارج روا یر ضعف رب او ےن ںوہ ناروا ۔ےگ هاش وزش لو مکے س لاروا ناطلس«لاگرواء اما ترش ار
 ارم کن رونی مت دال ےن ںوہنا یل ۔ےیس ششالح طفیل ےک تام یکہرنہسروا نگ لس نمایش صییاس کم اه تس
 رکا کک تں اہییگےل اوہ اج اگل سن ںودنشاپ ےک ساروااو ترک شالتیکب وحشی کت اس لا راس برلین نیس
 فرط یکہن وی دم روا وب تار صب لا اٹ ی وطب از, لوس کز هراوتل اپ روی )ام ںوھا ںی ےک وہ لئاد سیم تراما یکس + کیل
 یا: اف لوربشےک برخغم ےن ںوھار چادر کم یل امت یم ناروا ایداگز ناداترواای درک قم سک نا ےن لا بی ۔ یکت دی یکل اےس
 نو کل وتسار ےک نارواےہ رذاب ےس کرت راغب نلاودرہکےھت ےترکادا کا فر لامر ہد ےک یر |رصقروا سان
 ِ ۱ سا

 رکرایتخا تع اطا ےک ںوہنا کتک تل اب یکی کی رنوخ ںی ناروا یک نج ےس تان ز نئاوض سملو ےن کار گنج ےدیان ز نشاوض
 ےن سا ۔ ےھت ے دنشاپ ےک اطبسرواراط زاوجایک۔ل ست ای ررھچب حب ےک لا ۔ایلپ بق ھتاپ ےت وہ ےڑب ےک ےس نفیگرام ٹوواسف ےن اروا ف
 -اگوہ کالب لئ سنڑایکنایکل مین ابی رن کیا رب سا لی حل سے کک تل اہی اہ در تیغ یهو یی یرنون بوت والی لدب اکہ اب پا

 اروا ناوک اروا ےن وہ ی اق ب رشد الب ےس یکاروا ل اینست رابا ےن نگار پک اب < ارح لا... تابا یک نار

 تار واچ ےئل ےک ےن رک لج تاس ےک ناوک بدنا کب ےس دیر یکی ور یکی اھ ےس ںیم ےک کر اوتسا تس انقاختےس ایام رہیقب روا ںوگوا
 لا الت فار طا ےک یا ےن شال وداع مصور مپ لا ڈرا وا و دنشاپ ےک یا ےس ںوارجات ےن سا۔ای درک قمر کا اک ازم
 شد ادخن رب تب ےس نا اج روا و٢ ج یکن اسکن ایمر ےک ںاونوو ۔اوہارھکل کئ ل ےک ےل ام ےک ناروا یکدانم یب ڈا ےن ںا

 ۔ےوہ لؤ کیل

 یوا یے سجے وہراووو ودرواایگہاقم ےررالاس ور ےن اک نب روا ب... :ہلب اقماکرال اسی ٹورروا اربع نبر

 ورک ایا د بقا رطب ےسا ےس ہہو یکی ایگ یئاب ناشناکل ا سرچ نمیریم یک کر کوم کاب اک
 ۲ں یئاو فرط یک اےنپ قو ب داو جادو ا ےگ وہ ارور تماع یکم ماد: نرود ای ووو ایپ نر دص نی رم

 رس اوٹ د اک موا کن ارواب داپ ےس تیام د

 یا کس ارت لات اک ومب نب دیشر بج ںیم :یار کریس یکاھپ ےک ںاادعب ےک تافو یک وما نشر
 یک نا ےس ناوم ےک ناروا ےس رک نج ےس م یب ےس یا وا یف رک عیب یکل لا ےن برغم لٹا _ایکراقخفا بناکر یعسرواایگن ب نارمل
 الماس مي اپ نوری

 ںوہناراکرخ ںی ل وتا ےک نا یک ںی یورو مالک برا 2م ےک ےک رک ی ےس اوا وج لک نر دعدم روا

 ایہ باتم ےہ نا یم شاع یکداو ےن نیب موہ دوا یدرکی اھ رت اھتددایز ےس ارج یش لایخ ےک ناوج ھتاس ےک رارج کشا یا سیم ےن

 ایگ ہ کالب ےس تپ ےک ر ڈیل یو ر کیا ںیم دب اتم نکا ر یک نہ شر یم روا اوہ لب امر کم جب بوخ نام ےک نافذ
 چ شایع لاج س اوا ےک یز اتو ےس وہ ےس اشاد داف ےس یک رات کت ادرواایکب قت اھت اکن ا ےن نیب دعوم نمو ہر شمیم ونہروا

 یکن لا ےن یا حط یا یب ایا ریان اوک ن ار نب ینموبا ےن ںونا۔ ۓگ لک فرط یک عی ال رب واےہ ردنبہعکقں اہو کت ور یئروا ئگ

 7 ۔یلابش ترا



 تورا ل اف فلک بروی هود زا اے۸ 27 نوری ات

 ص
 ایک وک درہش ید تراماوکن من مان اکے ںیم وکر وواک یوا ریما

 یک اق ہر یخو لآ تین اتنا اش ےل ےک ارم اے اود حب ےس اروا
 ن مگ ارو برخو ع کر واہ تت یر غ لح کپ لپ لاھ ترا یک “وبا بج ںی ھل اا

 وید ؟ک یا ےن ںیوہنا۔ اوج اہ اک مایایقب ےن اش ران! فر کی اوبس ناروا ایدرکر یشن ئایمردےک نب رم یب وکل اتے لاد پٹ د
 روا یھآک اھ نہی کد صحس یم لئاقےےک نار ۔ایگو ہہفاضا سیم ںوج وف یکن ارواایلر کن اجلاس ںومدامن ےک نارواای درکن اور ےک ےک نا
 ئی وہ لاش سی نب روم ےک ر کت قلات یک معاشی 3

 نازی نار ومن و اراھچا بوخ ف الخ ےک ناوکن ارواایکد ارب فالخےک مامی تب روا ادب نب یک وہاوکن لا ےن ںوہنا ںی

 گنج ےس یدرمناوج روا تعابش ںیم ئاقتم ےک ںویداھتا ےک ساروا ین بار یماودرک ید تام یک اب سرو ا ےگ اپ کسر لاک دا ےک
 اید رکے باعوا اروا ےگ کک کت رکروا فرد کک کں اہیایکع درش انہ ڑب ےک سلوک رک

 یگداو اپ لئ تیس ںو راگددم ےک کس یب دوام وی ناروا ایپ شاپ وکی یرادخ یکن یہ صو کا مکے ٹول فرط یکس ئاف ںوخ اب ےل اوور

 ۔یگر کت مج یک نک نج ےس نار در ںی ےن ای ایما سیاوبس

 تصرقو تعاطا ےن ںوخار چیک یئاورکزوچت ینا کن موم اوہ نالعااکتافو یک سہ غلف یم واہ یکن دعو بچ روا
 رگ فیع اک یلخش یم ےت ااع ےک بشان روا میرج ایکو یراق فرط کار طا کا ند نا ادوا نل ےک ےن سار فرط یک
 ۔ایدرکاپ دوکل نیب ےک اے یا وتا درک کل راصن مایقرواایلانب لام ےک کر فر کا ےس

 ےک دص اقم ٹپس ےس یر موت روا ےس آھ توک یک سوار ےس وراپ وور کک ےگ ےل ایسا ویک اروا نکا رک بج رک
 م نوم رز تارے رول سای 2 بر ظن فر عا کت افاضم نا بج روا کرک رپ تافامضم ےک کو اتا ئل ےک لوصت

 توکار قوم کردم یاهو لو نایک ید توک یکت یبہ یکی کرم مکا احوکس انکل ا ےن سوا ایپ آ

 شراب کنن اماکن لس رب اس فطر انس ی اھت اش م

 راس اس اوج ےس شڑاس یکن ادب نیب بوقنلیئاوھب لا هزآ رکن تا  لوخاراکخ روا ضد تیم

 اے تو یر یھت فا ظن ن نا متعہ یٹپا فرط یک ا رکزوہاریما ےن ںوہٰنا۔ایگوہ اد یک ہیفاعلاوبا نب نسناوا

 ادص حار برق سا ِ

eتک ا وم  

 قد فان. شیلا یاب زر اب ےک نا تموک تہ آ تہہ حرطںس کک ا سین روا یو کننکے را قا

 چپ سصئار ھے دم یٹپا ےاروا۔ ق اکت رو عفت ابا ل ی اروا ایل ے وکایسوا برخ روا ن اسما داوری را ای

 ید او برخ ےن نہر مون وای اتوا وگو یک او ار یلرک ل وکر انکے ک سنا ےنرمالا ناروا ید لک

 اکی راتفدوخروا۔یگد توشد یک فض ی لا نیب ںیم ںارواایلرکک وک کس یو باری نا ےب ےہ ےک شپ لور شک ادور کک

 توثزروا ےاجوہ جت او لپ مم تمولعی سم درز انار کت اقا ناروا ںیم ابو« ارے ازم لاک برق اکر وا۔ایدر۷ن العا

٤ 



 تور وا لات فک بر واو اتو ۵ زا 1 رج ....نورظااج

 لر مکرر اتماکن ان. لوختا روا ول بضفوو او تان اک

 شام فر کوال اق ب رکے برخمرداایکراوکں وج وف ےنردیعس سہ .....یرایت 04
 ا صفت ی لا نہا رواہ فا یم رخ روا شاپ ےک نار مھروا ناسا وا ےک ب ریپ اک ےس

 ق مت یر نے ںوہنا کک ی ایمی سالاری ےس نا اچ لک روا خش تب واو ںی وااو
 دیک ادب ےد البم د لش ےک اان کک بس نکا 71

 ن نر یعسروا گر وہ عت یا ےک سار ماتم طو زات ںیم فیل لاد البو یکی یار ڈور مود کیا ےس لوب یا ی اے مو روا

 لو سوت < نمک ورد لوگو ےئوہ ںاہاوخےک یئاعم مچ سارا کر اتقا تعاطا یک ا وگو
 تو هست سیم آے رام ےک فوٹو ارب رب سودا داد یھ اک نا ےل ےک اس نت کاش فاز لو

 دیروز ات نیم بق اتے ک نیب م ہر واایلرکل وق وج راکن ارواایدرکف اعسوکناا ےن سا وقسیاییٹنکن

 نک اشم ےک نارداایکود اراک ار نی مو ہارکآں یم رو ترغ ےن اطواونہ :ہدارااکے نر کلپس “ولا اک اطواونم
 ناروا ےس راما ےک نج صوم ےس یارک نا ےک اغلا وا ایک گن یو رط کان بیک تسا ذس بی سل
 اچوس یم ےراپ ےک ےن رکددم یک ا فالف ےک ی سشوار و ویک روا نا ار ظن رد ش ےک ناروا ےنرک وج رفرط کت سم ولی
 فرط یک ا ےن ںوبا وقت کس اس نا ںی یز اتوک اشم ےک م ویا ےس یا پا ے کا نفس نود پا لی اب یدک

 ہے د رکی احم مارچ مات ےک ناروا ۔ایلرکل وقت وجرو تعاطا یکن ا ےن لاروا یک ایتخفا تععاطا ۓ وہ ےترک وج ر
 ے عا لانا تردد اپے ین ےسا یقیں ے رک اغوک بار یما ےس اھم ےک نکا روا نامتو کا یکی اط ےس لا 1ےن ںوہمنا

 یب ےسا ےن یک وہا یا ایر رکے رکو اڑ ںی ےن دیس وار ڈ ےرش ےک تبیموکن ادوا یئاگل تہہ نا ےن نب حوم سین ۔ےددد
 ےک ےل ے نمک نالطاس ردا رقم اسمان یا اب یئاھپ دازاچ ےپارپ نارداددمیکں ویمد ہو اپ سلف نرم
 توالت تورم ات روکے ی تست کس لا ایگومرات ےئل ےک ےئاچ ںی 3 لار روان یورو
 اا

 لقا ن نم قرار ع ھا وگےک ناروا سی رہ ظن یو یترکتقجسے ےرسد کیا ف رطکل تکرم لشف ٥اد حب ےک تافو یکی ا

 او د یاب کش ارد یک یم نان رب تار ی کا ےک ناپ نک یاری ما ٢ گج تس وڈ نت ےک پاب ےک کا کاپ ےک دیس
 تعجب یا لال ت اکی کں وجوف یکن یب دحؤمرکن اج تیغ قوم ےن سا ایپل ےک ارگ اون رم قت ےن ادا اپ ےک ا
 ی نیم آے تا ےک نا ےس لوہا ہد الع ےک کا ایل توان اماما ران اک ا ےک نیہ م وار ناف اراک یم ف سرک
 8 زا یراوس رد یر اپ ےک ںازادنارزیتےک ہدرزشلاروا گواودش ےک ںویمدرودریوا

 ما یاس اب بت لس نت دو ها ےک ی اروا یوم کالب ںی باج کک ج :لاریعسننرثنارپک رم... :تسافو کد مس نہ نادر ما

 ںیم ےل اتم ہتسار سیئآ ےن کوم ےک نب ر صو توی ےہ ےک ت قب” ےس ایز نہ نار فرط کب رخ راب موق یک اروا یک وبا
 رام عج رفاه نوک رغم 2 یا مکن ات گچ فال هک رم یک ےس لوھ کریک ی یکے د تاعا
 ۔ےھت ےت دنورت اس ےک ںوج ون یکن یدحوم کب ھوا یک اف ےس کز اتے لول موس

 یر نو ہت تھ ہیرو رض ید ےس نا ےن ےک ےن رکل وذ ںیئاروا ےن رک ماسک نرم مک ادا ناسا
 ست سفر کافر یا رویا و ےس تافاض ےک طاطو فسا ےس
 لرم دت اک ےک اق توکو یکس حتی لا نا ںیم تافاضم ےک ساروا شی اے ےس ےک یک اہ ےس 1



 ںی کروا لا ق فلک ب اتے زا ۸۰ e ..لورلظی یر

 تو واک سک ایام ےس ںاورتشاپ ےک ی اروا ہد اھ ںاپو ںای راو ییا ےک یاو اھت ی اپعلاوبا اح اک ابد نو نا ِِ
 ٤ے رمکت ظن یا روا اگ رر ودوک ات مینا راک کا کت وسواس ناو رت کن امو کی ر تاش سا
 07 سیمای نر یار ےک آم تاب یک او درہ لیا ی ئالھبر وا ماما کیت ےہ ےک اوج
 لپ فرط یکن کت عاطا یک اروا ے کرا یتفا ےک یے وے م شاروار زوم کوب ولام ےس ددی کن اوات ع اطا

 نانو یوی عبد ی یکن ا ےن ساوج یک ا یکے ن رکی روپ ارشد سارا ایل اپ سا یاشار ..ی یتفلاوبا رگ
 روپ ےک اےس تاکرب کت عیب سا ۱ یر اک ل هر ياروا کلا سرر اع بوا ےپا سیم ےراب ےک ےن کف اضناروا کوسن

 لافوو بحق دعب وامود تسافد رج زان آہ کس کش ےس راب ےک طاہرہ اپ ےس وتلا باب تیم ۔ے وہ یت“ گے اےس
 کس لاو را گے مر لام اےس اوج اچہکوکں وراوس ت تام ےک کا ےک یا ایگ کہ ہاب ےس بصق ی اپعلاوبار یس اوہ لئاو یم

 اکس ا ےن ںوھاراکرخ آ۔یکک نج ےس یک ات کن ام راج ےن یا ات نار کمی وبا دیس ںاہچجاھڑب فرط یکی ز ادب ےک سنا :قر یز اج

 ےک یگ اج ےن سنا عحاس جا س ےک سا۔ ااا دارقارمد ھوا ۔اراما ٹایھکے ک توسوکں ویتنام
 ای آباد فرط یکی افر کے دیک موان کاری ب وقعا ےس اکا اک یز اتوا علق ےک یوا رھ یک وبض ہت رکن ایپ تافاضم

 رال ےب ےک ناروا۔ یکرایتفا تعاطادرابددوا کری دیت کتیا ےن لوہا ماتم ےک ازم اپ اےس او
 ےک نا کت نر ید نم لا رسا بي کر کس

 یٰلاون رو او سوا بر خم ےن دو کوکی نا برخغم ےن نیم مونایکم ٹوک ود یکس تی لا نیا آلت نا یوم عات یک تافاضم
 رو نس رکن اطاکمت ان باک نا ی یلاچ تموکقی کن اروا ایکو لک اچ جانوری ایر ون چپ اوات یا صفح
 ۔یرنتیئح یئوکیکن ام رفیکک نا

 عات کیپ برد الہ دعب ےک تاق دیکر یس روایت م اف ںیم ھل هزار گرما نرم با انا تارا
 کج تاک ن م ی لاک نم اوج ی لاین ترابا یکن رموم ےن ینا ن E یر ء صفا ںیم شا مروا ایم

OOی رک یم یک یارک الب ےن ا ےن نب دحومم سا ۔اھت اھکرانب 7  
 کارها نزد الب و و کوہ صبا ریش یا ہو روا یگ لا پل رپ برخمداب وکی گو ار یما بج روا۔ یل لاس تراما کل ا ےن سا اروا
 لا یک ورک وج ایک روم رن روگں انوکا رف یب دوت مال ےنپا ےن ساروااخڑب فرط یکن دعروا زازافدالب ےل ےک ےنرکضق رپ تافاضم
 بس ہدرورپ ےک ناروا فیلعےک نیر م یب چ اھت ےس ںیم تعمامج

 یکں ویمور شی نا ےھت مئاق؛ رپ سٹاھکر یقا ہی وارد سا ا یک مرغ ےس ا کتابو ج وفوج یکن 7 دحوم ہاوس ےک لکا ےک نا کو باری مارا

 ۲ روم ل ےک ناروا سج ےکدوس وں اور وایرس ےک یارک کد الا ےک نا ےس اے رپ بک یھب
 ۔اھتتیغ ںیم سش کر کج تو کمک مارک دو لام سا ےس لو ادا یئوہ اس نایمردےک رگ

 نمرات رگ ان فو هو روا ایک دراو رک( ادب ےس ےب ےک سئاروارھاط یہا نہا لا ےک لئاروا ف شمار اتش نیا سیم توا سا

 ریو رنو کوکرٹیلےک ںویمور ےن ںوہناروا ےگ نی ٹی لم ساددروااھتر ڑیلاکی یروش اک ں وند ن اوج ےک اپ ےک یئایفم ا

 و ر نابم 7 اکی سار وا ایگ ایل ول 77 اکی اروا یارب مک ںویگرشرکا اھٹاوکرسےک سا سی ھ لت لاوخ فا قروا

 فورصم ںیم کن ےس زازافدالبہدہکب جو کی گوار یسا۔ یگ مس شم تی نوردی راس یو کس لوک
 نوت اہ روا وہ د اون یورک یھب یوا رف فرط کی مے نوت دی لچ فرط کس ئاڈ ےس یئدلجرواایککگ ا اب لاو
 ساب بلک کن اصتت



 ۳ لات تا برود هویج - ۸۱ رج ..نورظیمر

 انااا ہد ئل ےک ترابا ی اے ناز ب ارش یو بارما ےہ اونا لس ات نده
 ت نت اج وک ب رض دااج ںی یم ی نار اکے رکرایخا تعاطا یک اوو قے درک و روایی اورا ہر کی گال در یما ےس ا ےن سارا اکٹھج
 ےن ںادایرفک ہضیلخر دا ایک ہرایت ےل ےک ےک ود ےس کافور بارا ےس ناسارا یک ورا مر ےک لم سوم لوید
 ۔ےاپ دوڑ ےل ےک لپ کاوو کیک یالطا ناو رک ےرہشی نوک گوار بماروااید باوج اکا

 گرا یل نھ یک ام ےک سا ےن ایچ ےپ ےس ےیل ےس ںودعرس دلی سا کس لرد ایک لر لوس لات
 ناسا فیت لب یو تغ شرار پور /0 0 قبر کنج نود ناریم یا ےس ٹی لورم

 یک
 وت تس ما کس میترا ماش اولین باریک گج کار طق ا کالب کن غش ب نا روا ار

 کاب فرط ی ن اسما اب ناج ناز نم نک اتھٹروا۔ ایگوہ کالپ نیششات نب نکا رے س راقم اکا ےک ناروا ےک و ہر داوری
 اوہ مان ےس نور نشا کس لار وایت سلب لاو کس یدنب رکن کافه اسرار ادای

 ںوہنا لاب و ےس ھگےک لا زور ےک توافب روا کب لن اما ےس شا فلوت رتسار لوکس تعطیلی ںوہنا
 -یگد ےد ناما لی ےن یارب ےس د نادات اکی اات اتوا

 لالا یوا وو ولید اتے ہ اڑود د گی ب یکر شو اایلرکت شاد رپ وکن اوات لا ےن ںوہنا۔یتانیدوکال یا اپرا تاب کل ام دش فتا

 یار وا ید امجد رن نا ےن الابد کاش یک ار کوہہدنایرد ےن اوہ ایہ لاطماکل اع ےس ناروا ایکو لاد ںی سا یز
 رس رکرایفرگناھتایکادارادرکارب یئاڑئا یم ماکس ا ےن سشیوکی ئاھب ےک سارواراشخ ناروا نٹ ےک سارواوطاط یلانباروا نکشلادہ وا

 شاردا ایل مالو باعد یکی اف کہہ ص الخ روا ایل کے اہب ےک نواخت کس لا س یاوگل و پرو هرم لورم اور ناروا
 ی روا یی د زاوا نا ہر ا سی ۔ایگےن ےل ےک ےل اڈ ب خر ںی وا ےک اردا سده نور رد ا

 ۔الاڑ یتا شرف یر ےن لوہا دعب ےک لاروا

 روا اناج یم تک گواه اک سرش ۱

 تالاع ےک ےن اھکت سلم ک یمضنمدب ےک ساروااناج لس چپ
 نایک لباس سد بنز لک ر م لابو رواایلرک بت ل راف ےن دارم بج
 اطاپ روا السر شی رھپ گر ووو وں وزار یک ں ویخ اب روایکل وصو نادات ےہ ناروا ایک رب ناطوا تاز ےک سا
 ک فوریت اکنون بوق یک ےس اردا یک  رقےکدحرس کل اون E سست
 اید یو 2 0

 ملقب راي را اپ در نریم باک اچ یکرکو ی کاج
 -- - -۱ .-پ-ة - 0 و اپر راج ہلسلس اک وج ن ارد ےک نا سکس

 ےس نا ے دنشاپ ےک لوک طسوا برضمروا ےھت نب دشارونہ یئاھب ےک ناروا لادرزونب باص نوک و نب 3 ے واولارپکؤءوو

 تا



 ستون وا لات فاتح برهم ویزا ۳ م لج. نورلغ را

 کب ادا شف اوو تقوا سیرواد انتی شاپ ریل ولرو اکے کیلیفل دوم روج کار ایت کنه لا
 روا یخ ےن کک نہ رم ب طاب کب سو زو نہ تس ایر کن ا لپ ے اودا ناک ب ےک ایع باسنےک نا۔ےھت ےترکایاج لکی
 تل وقت ساک ابد کس نرو روش سس ماکت لا اکر جے یئاوھب روا ےک ہی

 ےہ ۔ 0 نایک یب ین الع یی ۔ےھت یئاھب ےگ قر دارم سلیم نم ےھت ےب تاممےک ھم ...: :ے ےک

 ۔ےتخاج ںیم لم ناز یکن ا بلطم اک نی تر مرور موسوم کس نایت لنز کا 7

 ن رک کایہ ےک ساری اھا دب ےس بوج یا ےہ یکم رو < تافو کما باید یخ ا یک روارمام

 روم ایم اک یم ہر صوم کک تں اہی ہرن اقرب تراما یکن اراجگلوددوا الاھچیس بقا بتلا ی کولا وک ےس ی ےک ںی اھ

 ایپ

 ر ی ی و اک ا ناک کلپ یکن نیا نکو اربع لر نیش کور

 ےن نب دھوم نیم ےس وہی سا ےئل ےک ادوار نرو وب ناو مترو دے ےک ےن رکج ےس نان بئاج یکدطسوا

 ےن داواادبخ یب روا یر کرایقخغا تععاطا یکن اہرابود ےن یک اپ ونہ روا نج دای نہر چپ ۔اید اتا ٹاھکےک توم نوک کا و

 کس لر لاو نرم کوشا تمدن
 لات اجو ا ےک کا ذےنیس آں یم ھتاپ ےک سا ےن ذروا لاوما ےک ہن وتمدواایاپ اف نرو یل نی تو
 ۔ات7 آے لابا لو ےنالچاک تو روا کسا

 ایر راس ما پا ےن سااھتر کس نب بدتر نا تو زر طب الت برا رد 2

 یا ےن اولا پکو و ایک اورھتاس ےک نم دحوم جل ےک ماکس ا ںیئرواایک جواں وام پا ےس ہت انزر اکر آ 13 اچ شا یگداو یف اقروا

 رس نا هل اولا ریون یو لس باوا ےگ وہ رش موہ کی ہصالخ۔ یف 1 بر

 ۱ ۵ ۵۴ عا دیب ئل ےن

 رخ آات ےن ٹن ماما اپ ےک یا ترابا یکن ادعب ےک بقا روا۔ کس لب نو اوج کل رور مون حالا

 روم بد کهن رکتعاطا ی ما شیوا استر 00 و کس لار کس تافو کار گر ےاینس تا

 ےس ایوب وج بوتے ک ہلصوحروا در مناوجروا ےۓ دہ ضاح لیٹ سا دوق اب درج اکی رام ئل ےک کر نیک کہا ںی ےن

 ایم لات کا ا ام کی ا. :تافو یک کش ععاب ےک مز کیا

 9 0 - 71 ادب ےک ںادوا

 یت نایمرد ےک نیا رھیں یاوچ اکوروکں ا ےس گر لا نسبی بوق اب یا وتا مام انرکبق تاک نشے و ےن ا

 7 ےک کز اہ زام س ےس شاپ یا ےک رددوا ایکس نکا ر یکی عںالطاےسا ایپ ہم رقم ہد بج ۔ ایگآل یئاواذہل۔اھت اکا

 باریک گپ

 ا یوم یک شاد سی نارھچب دوا اب دل فرط یکں و رش ود نادار وقار ولے یا ڈے ایلر کد دارا اکے ناج ہعردرواہس امت

 و اوہ موان تلخ لالچ تب اکی گدوجومنیکی گو لا یم شا بج دوا ےل ےک ماکے پا نکا رشک کلر

 ۔یئ چن ک نج نایمرد ےک نا للاحر ہہ ۔ایگ

 رقص رده اما ن یگ نار یما۔ایآ ٹیپ شیئاو فرطیکک لم ےنپا نار شوای تف ادب عن ناع نب نامیلس انب اک گڈ ار یما



 وکر وا لاق فلک بو تاھا MF 2 ےک نورظنا را

 ایٹ دا فر یک افر اکر ےھت سس یک و و ب70

 نت

 ادب نب بوقت ناب روارمع ےک سادحب ےک ساروا تافو یک گو ار بما
 کرج کرا فا ل وص ن ایمر و ےک

 ےک یک هدحرم لس اهم عب ےک ےک اق ںی ی اف نورنچ وتی آ باو رحب ےک ےک یج ے نار یم ارلیحب یگ ار بما بسج
 تم لب بیم ترم لپ تسوکت تام 9۵3 بجا ےس پور اي ےک لاعب
 کس یاشار لا ںیم ناتق ےک ن وتفلا باب نت شف گو ولا ون گیتار يا توم نا نت نیت سد زارد تہب ےل ےک لوصت
 ی کتی 907 اکو

 نرو اب امارگیر رس نم میک اد اوہ ےپ رد ےک ےل ایس تراما یک ارم اب اک اد لا
 ے یدلج ود ذی کت اعالط ایپ بج ےسا۔ وجود کت کا سا یم ات وج ےھت لا فرط یک نکا دبع نہ ب وقتا ےک

 هروش تا ذ.سوراک ےک سا نکیل ےہ فرط یک ا نالیم اں وا لر وی روا رک اس
 ۔ےنرکرا اومدوار ےک ےیہاےکر کلیپ ےنپ اکو

 ے تک رازتقاب طرش اروا یر زوم ترابا ےن بوق اکو ایمر ےک نولو ے نگو ایگ ر نب حلف ںی صو واز ہا

 ےن رک ٥صاح ہرا ود ساروا ےس آی اپ ےک یان یک مام ناھن کز اوو بج ناک ےس دید ےسالعیی دادا ہول ۔ زات ےا ہو ہک کس
 ۔ایالد نیتی یک اکو روا رادار ےک

 لر تست تاب ےک یا ےس برم مارو لند کنم برق... گکچ نارد ےک رھع )تسر وا( بوتل اپ
 ڈار ی كاش کے اج ساڈ ےن بوقت لا لرکت یم یب ھتاپ ےک سا ےن نب عقب مارا نام یک اف ےن بوقیلدعب ےک ا

 و باو ساف ےک وم ٹیپ لوط ووروااید و زوج اک ا ےن ول کتان اتم آاکں وج وا ں ولوو بج وا لکل ےک ےس

 نام ہبلاطم اک ا ےن ب وققا ہیچ وہ ادر تیرا باوا ےس ی د کدر یاب ساک ےس اکی رجایی اس ادا
 کرا مای وف لیک برخوال روا ۔ایلرک تپ سا م ھ۵ رکوہ او سی ش ےک ساف ےن نادم نب بوقت فسا اطلس دال
 1 خا پ ترادا یک انکے نر دوا کرک خا تعاطا یک ا ےن ےتاالع نلایمرد ےک ہم انک ار

 نب نب ھروا نا دب نب ناثخوج ےن ںویت اب دز تی وو ےک سا ےس ںی نادان ےک میک ارباروارمگ چپ یت زابا نوی رتچ ےن ا سب

 لای ل لام ت اد یت ود ںو ےھت تھ کد ےک سود شان لا وے ا ےن ود رکل گے کو” ےا ےہ
 یک ناروا شرور راک یورو رو ویخمتدطاس یک ویل دعب ےک یا ایر کال رحب

 نک راک عام وا کس مک را ےس شا نو کت بر عب ےک ر مے مدام اقا

 با کا کفر کر فنر. شاد کت کرم لیتو کی ادم دارا

 یھبے ن سا ذی جن یکم ئاز یے رب ےک نار ھٹ بج وک ادب بوق اطلس... :کّج ایر د کس بوق روان
 دای کالج سیا اے٢ ےہ ےس ر کے ی وطلوالب ےن کار کے ٹول ںیئاو ںوئاپ ےیل اوورواایلر کب وف ں ینا ےن اں ی نام یک



 سوکر وا لاق فلک ب۶ و۸ توا زا AF مخارج ..نورظنت جرات

 ر تافاضم ےک ساروا ےس رک ےک برخ اما ےن ناروا ایگ لاو ساف اطلس رج _یکل ام لو تری اور درک
 ۱ ۱ ۔ایکراخاوکی سکتی کیئاھب ےپا 1ل ےہ اپی

 اما کس اے ہبہ سا لہرا اکے نسل < کراس اےن سکا کی بل فی القش
 رفت اس تناسلی هد کس سا ی رگ تری وا ا 1

 و ام نیر تام ی هال

 ر اا روا ها چ ل کومو دیر انب کت اپ وجو شوو وت وہ تیب یک ادبی نب بوق اب گن لا پچ روا

 را نبات سار يک ی کیا بس لس ان ہی دذ جل هک تاپ »دا گلد یا تاهورک اکسس

 کس فسول وا ناطلم اب ےس اروا یی بس معمار لک فسا بو ول گو ۱

 نایمرد دے ناروا نسبت ےس داب لا اویا ات رادیو يا ںورچ افراد لر ماکت

 رج شفای هه ۳ دانت کن ایک اپ ےنوہ دا ذ رم اک وا ےناج ےن
 لر ےھت ورم شد یتا کل

 اون حق مر درخشان برقی ریو کت ارکان دارا درک يا لو... تراس
 وم وی ا ےن سا یب تلم رن ۔اھت ےن وہ ےک ررظی کرب نکا رمت مم کز ات کوج ایک اپ ےک ف سول وبا ناطلسے راج یٹدایف کیا نت ابد
 : ایگ ابو یب تار ند کیاہک ا ہڑب بناج یکل لا ے یک نقد '

 یاو زارو روا کج ےہ یا کیت ندد دوچ ےن یا ار لی کتاب کیک کن وراکاضرروا یں وجون اداس لابد

 گ شرت کنز ےس اہ و کتو ۔ یو رگ س رووک اھت یگ فاشوج راول رغم یر ی ما نان ورواایلرکبولخموکن ارکوہ زد ںیم

 ۔یتاج سی تن یک کے روتؤاک اس ایانب ے دنتاپ اوکوم قے ا نت لس اج ایک

 تسرد لاوحا ےک ںاہدرکےن سش ےک یھت ا ےن ناطلس ایگ اھب ےس اب راک دیر یکن اطلس ران بوق

 انسان رو یک ناسا لات ماسال کس نره

 ےس ےن ناطلح۔ ایگ ہ دن ہعاقں او روا ایگ چچ ںیم نادولع لت ےک ہرا لاج ہشئاریک بوق... لا ناارولعیلترثلا رکن بوق

 ناوج لی نام فا مے ےن کت اتاط اس ےس کا روو روا ایک ےل ےک ےن رکفک نج ےن کاک ایز نب یروادصاولارپک کک دبا ےس
 کوب قفس مک کن روا ےرک رود مات کود

 لنا شر واای درک لب تودابو ملی فاطخےک سا ےن لار دادالوا وب ساب ےک نا نما ؟توا فر کراس
 کس لود رد روا نارسایی کس لر دا رامسر یک افنا ےس ۓار یکدشادبکن بوق ادیان لاک حس
 ۱ ٠ گم

 ترم اع لت حله رو يک تار روا تس اید لس یاس یا رکا س ہرن لاہج ےن ںوہنا وتی رک لپ نا ےن ںاازہا
 فرط یک انکے س ضخ یکے کده ےس نشہ لیئآرواایکر تم الاساکں وگولودایزےس لا لوراوسراک اضر ےک نب رم اب نوش دا



 شتر وا لات فکس برویم تیم زا ۸۵ تر... نور رج

 ایا تاک اوکراین سگ روا کس رقم فله ا کس نا ایکس

 دما ر ےس راک ی 7 20 یت فوک ےس بسیب یاد ےناج ےس ٹن مب
 رو رطواکف ال اےک ناک ج کات ترو وردا

 کرس نے ھے ا ےن یک ب کک ناھ ایکم اق یم تلاح یک گدر سفا تخم یش تابجرہاب ےس تافاضم ےن ہللادبم نب بوقت
 ےہ یا اھا روم لک ام ہہ لغوی ن نیر م یب سم ںوگجر ا: گڑہکوچ ردا پہر غی رنا سما کاک اطلس اید رک کل ید یک ل وخ باپ
 وہ ۔ایآس یم لدےک سا لایض اکے نور ضا س 2 بت نوای رام ےک رو ین

 ۔ے بے ےک ےن رک ےہ ج ےس یکلار رم ف ال ارادروا ےگ نب شیلرتےک نکل روا کت آر پ تموکعےن نب م

 ,لض
 اب

 روال اپ کس سا یک وا دو ادوار لیپ ئار یف ال اراداک ف سوو با اطلس

 تواطب فاکس لا ریضادوا تمکالہ یکی فرم ںوھتاپ ےک سادعب ےک ےزر ما
۱ E OT MR TS 

 ماابي 1 او میز وب یک ادارو کر بزم تموت کن اےس ےک رر کاکا ناکا ک ی ا
 -اھتای کرم زع اک تاب سا جھٹ ت یکایک تک زیا ےل ےلج دوا۔اڑب لی ےک رکی رات بوخرداایکخ شاخ یمن

 ہلا دبور یک یوا دولا تریلی ک سوک روا اباد ےن یت روا یورک یدنیکان کی رو اچ لم طو ےک فا ارادودراکرخ آ

 موردا ایک قرمکزاراکن اریممرو ا ایکرایتوکں وج وفاق ا ےن لا لوٹ ۔ایکرر راے ےک ےک ج تام ےک ا ید ومار عنہ تار یس نب

 ایشان برق نکا يا نو شی ایمرد ےک نادعب ےک دہ الارہاب ےس ہرضفا نادم ےل ےک تعفادم یکں ا
 _ےےگب وا س نازی “یاس اود

 ۱ کی صوم ی سج کرارا دادگاه ٣ج وک م تافاضم ےنپا ےس ںاہدودرواگاکپجددی شوکت وین اےس تافو ایک ا

 لپ ےک ید او یئوہ تسکین ید عوسدوب ےک گنج دی دش سا اھت نہ دوناد نب ادب نب یگ الا ساکن یدعوم ایل کور ہتساراکن ا ےن ںوج وف
 ےن آی یب ںاہو ےل سا سجن ایام نوچ عر یکں وگا ںی جن انچ ہی ۔اھتاترکر کٹ ہ یئاب شرا دقن یکم گیا ےس نشا ست اچ تب کک کہ
 کج الام ہد کررہے فرط یک اروا اع دای ے لپ سیف نی ےک کتب رھپ. گز نر مان کجا

 ۔ےاتباچ ترام:وخجدکی کت یاکش یم ےراب ےک
 ے تاب یر اے ول اچ لو کت فسی وہا ناطلس دف. لا کفر اي انکے ود ے تیاکش یا

 باا ےب ہلآ ےس ےک کک رویم اپ ےک سا مرک رھے سا سیب اتا دآ اف ےس کن ینا تو سا نئاطاس
 ۔ےر۷کےفک یر ش ںیم تنطلسروا رواج ےک تی ادرک رطن ای لاطماک نوا یا ےل ےک ےنرک ارت پتی دور

 روا لوب رکے تاکی ےل ےک یا روا دوام تو لا يا ترا نوا ےن نیر میت ا رپ ےسا ےن ناطلسارپل
 نیو ادا ود ادا رت دار درکک تا کے تاک دری یس رک دم یک او دری الہ وکن وکولرکیدروا لپ

 1 ۔ےت کرا استام ےک سا ںیم ےل اھم ےک اوج ےس



 وکو لاق فک برود اتو و را ۸ کر لب... نورظنت را

 لوب دولا ایگ اچ روا اوہ اد حس و اد ےجا دوردااید گپ ےس ںاہو ساک رک مپ شمس لو گپ . :لمر یر
 سنا قا اچ ان رک ضا ےن اس ےک لا دوہا ےس ارد وای رکا وطن یا لام ےک و زا اولاد س ےہ اراد شش لادا وور
 مش نا ضیخر اتو ں وہ دولاروااپ د تاک اک اک کی اد ےئل ےک ےن رکل ایم یب تت روک امتاز انا ےن

 ےترکرایقخازادنا ناک وا امارپ ےن سا وقت اچیکم مان اکےن رک دو طر شے ا ےن ناطلسر چن ید نیٹ ہن ےس نکے اےس کز مارک ل
 0 شور گنج ےن یتیم ار امر دا برس یب ےن نیا بس سیل تاب یب روا یکی ید پع وہ
 ایگ اچ ںیم تافارقم اوہ اترکواب رب وکرئاخ ےک کادوخروا ںوتکوراکرخآ ویک ج کمزور یک لے را ےن عناطلس۔ایگ

 رواد اما واو وقتی ی اک کب لطودع ےس عناای ز نج نا رخ فالخےک سا ےن سات دن نکمانرکع افداکں ا ےئل ےک ںی روا
TSیکم از خ پا دو وروا یو ہن تلب یتا لا ےسا ےن لیا نی  

۳ 

 7/ .لع

 نا ذ نب نار ھوا نابت نہ بوت اطلس ےس ہو یکن راھپ اےک لؤادوا
 وو اک را کج لاک

 سود دوبار کوان ےل ےک نسرین زرم کل روا کج سس الا اد کس شا ام فسو وبا ناطلس بمب
 ےک سا ےساروا تا یت 0 پا ےن کب طور فالف اےس موتی اروا نار

 تری شاتر ای یوارف کاپ ےک یا ےل ےک ےس اتے ناردن ےک تہب انس یاب ںی رک ل وخ ےب
 ین کت فلج لس اروا ۔ ارت ےل ےکرام ٹولرپ ودمر کب رخو ب نکس اراک

 دلتا سش 7 ام بوق ریتم زاد فا کرب فالف ےک موت یا رداےک یا بوت فرط کن اطلس
 فیس ۔ ایک واس لاو ںی اا ۷ روا کیر یس یر یکک نج رام ایق نددنچ لایک افراد ےل ےک
 ۔ایآر تا ین ناری ےس وہ ےک شاک ذا ییہ م ناروا دب باج یک او نشر فہ ایک مر ںیماط فار روا

 1 زب اولا کب رخ شر وااو ا نوروا لع ے اہ بج روا کک کہ ےر چپ سرو ےل ےک ےنارسکاوکن یفکیمو نب دیعسروا ستر روا

 لن ادن ام پارہ یو اک ارباب 04 اف ےس ورکر تا ےس اروا ےک ومرت ووا اب بوق و کں وی داتا ےک نارواداولاربحع

 یا روا ےک لگنے راز اکن ادیمودرکک نئی یکدم بوخ یکن ارد ایپ وکں ونیشنم ےک موق یبا ےن نسارمھٹی۔ایگاراموارمہےک تعا کی
 دیک مات اش امراسح ین اطاس وار اکخ اراک نبش یه لس

 : :لص

 رفملس قا ےس ںیم صف لا لہ
20 9 )0 

 ید توقو الت سورنا کمک تفالظو توگو بج سی ح ثا ےن ےن صفت يا برجا ارم ی رگ وار ما



 1 برو توی زا ۸۶ ۱ ل ..نورظنا یر

 تا 09 ہوگے ورکر وز کک دص ل ماو ایکو ت ولن کو مار بعل ہک ما رش

 ها ےے ےے رھپ ےک یمن اچ ٹول ںیئاد اپ ے کلا

 ۱ _ایگن ب نواعم وب کی سیم ےل اتم ےک نشو

 اروا نرم ی حر اش مر سو ۔ایکوہ قر گن یئام ےک ںونود ےل ےک ےب ام ےس نشیں
 روا انکم اف الخ اتراھبارپ تعی یک ا ںی وو دو ورش نے برغش البدو ایک باق ےس کا ے ےک تان ےک ٹیمہا یکن ےک
 مرگ والم اعم« باطخ تو یخ ءاوس تار نصر لک یارو اتم لر ےک نا زق ےک ت !طعروا فا اچروا ہہو رت

 ۔ےت چیک ی اب ےک یاو یہا روا ےھت ےت رکت سار محتاسےک سادو ےس چو کاج اھو مو

 کج اسے شام روال ورت لپ یک تلک کپ اب یس ےن یا اب ما سیم ھ ث۰ رخ باکس ادب ےک اہ...
 سنا ےس ںور یھت وا لام ود ہیلی جو یکم یک تے تے ار

 ات اتر ایل ایراوس

 ےک رک مسا مے رسا لی سال ناف کے رکج تار ےک سا ےن ناطلسروا یک نشپم ےن ںی دوبا بج روا

 قرار 1 انس شا از بلایکر ایفا انا منت لی ساپ کفی دددم ےس ںساروا ایک ع ٹم
 ۔ایدرگن اور تا ےک کا ےل ےک اور اتمی نا وارڈ یل ممے یک

 ےک ناروا اب کدی آل ون ےن سان اپ آس اپ ےک سا ےس ےن ال اراد ےک :رصحتس وو اھت ایہ ارباک ن ایز پاب پا ےن زودنکپ اب ےک نج

 ۔اھایگ آس اپ ےک لگ ار یمایئاھب ےپار کوک وکل شا کس ترم وگوج کیان او بع دروب ےک تمرات ی نہ مادہ لار ا

 ور ارس زا ییا ےک ےک لا ےس جو ا ےن ادب نہ ب وقل یکی ایلرکم اق ین اتسود ےس ساروااڑوھچ ںیم انکے ا ےن سا
 شوق هوس تک اب یک رش اکم اتم ےک ےناد کتے ساروا ےھت ےس رکن اب ےس تحاضووکت اب ذج یکدےک نا یت

 کاو زبون نرو من موس خو یاسر رم فاکس شما استادان ماپاارواس اب ےک رمت

 هو لب ال ور ےل هام کروم اکتیو یاری ارم لا نا لار

 یو کمک فک ںی کک زاروص ر

 E ام یارک تاع کچ رص ےک ددا لپ Leds û ےن سا یب ےک سا

 ےک یئوچلد یک ا ھجتاپ ےک ناروا ایکرناود شاپ ےک رب برنا نی تبحاصم یک ثا انکار شرت تام کیا 1

 ےک ےس کیچ ےس ت خام برنو بیدار یھت ےس وکو کک کت ییا لم ن چیک یف امت

 لا اک رس شنا رم ےن ادب ےک ساروا کوک کن اج ترین عو م ےن سا اطم کر نے ادا ٹاپ او

 شل و لار برد انا کشف نزد وکلا رفع راک 2-این ترک یر
 رک لب و

 رواالچ ب مت شی ا یھب 3 تافو کلا قل تو گیم اےک بوق یک رخ روپ ےک سیہ

 وکی الاول لش برشا کیر رقیب کج یارک يا یضاق یر اں اوپر یت ےک اھا ب ییا فرطیکس ا یت ٹک یش

 ۔ںیہ جر ےترککولرشرکذ اک ککے لس اه ترتیب

 وو



 ستر وا لات فلقیےک برعوشدم ہت زا ۸ مر... نوری

 ص
 انباکتموکحی کن ر دحومےس برخمروا تافد یکن وال دوباء کار مم

 اوا شج ےک سا ۔ے کچ وہ دای ےب ےس نگ نپا ود بارک اچ وس ےن لا قی آں یاد ےس کج یکن ارم: فسیل ولا ناطلس بج
 سل منه شرم بیر ےن ناز اکپ ان ماک نوک اس یک و دوا گام رفےک سدا یت ملی کں ارواےکرک
 ہو بح روااوہراتےس اف ےل ےک ےن کف اس سال نامش اسهال اکے ن رکی گدنب کان یکل او راپ ودروا ےن مک

 مانا اےک راپ روال یر وا اب ٹوابوخرکےن ںوصفت ا الیھپ یش فارطاوکں وتسودرگت راز نپا ےن اذن لام آے راما :

 ارازگےۓ وہ تتوھکر م تافاضم ےک سا یھبل اس تب رداایداطم کتن اش
 بارش رھپ واپس ریحلا یداووددعب ےک سا ۔ یکرام ٹوارواااہب نو اکن اروا کک نج ےس اقا ب رکے م ستالون ےس یارک

 ایک مت اس ےک موق یک روا نم مار نم اس اکن ا کتئاہ یس ںیہ ای ھکل یم فارطا ےک ار مدالب یا یھب لایداوس یک ا کک ئچ تام ےک
 دف کسب هنس ساب الت ےل ےک ےن کرا ےل ےک تقارب یک کد یسک یش ےس وداود ےک تموت ےس یک لوب 7
 ۱ راہ کک ربات اس نوا
 نوک نا ۔ ۓاج وہ بام اکر وا ےس اچ وہ ردود یک ا ایا رک سایدرکر ورکر پ ےک اھ تشساسخچساتسا دف و ..:تفسول وا
 رگڑ ےن شی وتار مے رنوارک چکے لفات موردا یک ییا رش نار یم ےک اروا ڈی نر اکن اسھگروا ایم ناف سیار گرا

 دیر یخ شرب نب یک اکا اکی اروا نار زواک اره و کال سای نا

 ےل کھ ےس ںاہود یم الطا بج وکن یدعو وج وم ںاہواھڑب یک ارم ف سولو با اطا .:یگادر فزط یک ٹئارم یک سوا وبا ناما
 ایر فسا دو نسل ار اد کت لس کرک رکت میم یک بکس مد اج سیم املا

 ک توموکب س نا ےن سذ ایک کس یی ناس ےک ناطاسد لا کل اراک اقا خروس نیا اب ازت ک ادداتسا
 ۱ یگان اکت سونا لو اب دراتا ٹا

 ھ21۸6 ہوروا ایک ماعم اک ولس نکے م رکے د نما ںی ےن سا اےک اپ ےک نلاطلس ےس ےن اھ رادرادرس ےک ناروا ییدوش یا
 یک نا لیٹ برضم حر سا۔ یکدم یک لادوا ۔انر تراد اک ت ولع یکن مار ل روا اوت لاو نت شام امن ےک تلکوشو نامش بکو سیب
 ےک لاس سا ےن سا ےگ ہنی مارات ےس ام ےک تطاس یک یا کوہ تی لحس وت ےک ںی لک یک اروم تم
 هر اچ نا رد لر رس ےن سا تایی باج یک وسودالب کک نام ہار یما ےب ےنپا نارود سا۔ایکمایق یم ارم کتن افر

 اتوا یاد ےس گن سا یٹپادعبوام دہ و۔اید ڈاک وقیکن ا ےن یک کج روب ےس ناروا ڈی ب ایگ رددالب دو

 رح ںی ارزو قطرو اوب ں وتسود ارب تافاضم ےک ساروا شار مروا ایکو دارااک اچ کان فالشاراد ۓےسا ےن یا دعب ےک یا

 ےئل ےک تلعافت یک اروااراتا ست شام تے ا ےن یا رختکن دنا کس لاروااکل ا ایک رقم یماوک گن ب ین
 فرط یکے فن اھلاراد تپاود سم لاوشرچب۔ےدام کک تان اشنےک نا ےکرکض لول نواب ی کد گرا ےئانہ کم
 ےگ سب رک ت اینو ریت رک اکس یک کت سیصد کیا وکی ےنپا ےن سار بھٹی مچ یم طس اشروا او



 تورا ل نم بر وو تے زا ۸۹ شل... نورلخن رج

 صف

 کس نرو یئاھپ ےک ارح ےک اروا اورو ادلب ٹپس اطلس
 الام ےک یار ست ایکن ارواانرکت وانب ف الخ ک لا اکبل ارقام لو

 راي فلش بیست از ےل ےک مار ےک لون راوس ینا لاہددواالاڈناڑپ سیال ےن ناطلس ےوہ نم واےس راه دب
 اسکار رام کن وه کا اه دنزرفع_ اب غار وای لا اک قیا ےن سا ٹول اووو بج ٭_ایگوہراقہ ری دشت ا

 ںو یہ ںولود ےک یا روا ٹر کل وبق و تاس ےک یہ ےن ںوہناوج یاچ یٹ 200 نا ےن سال اھ ملا کت یبا یک اں ےب
 ۔ایدڑوت ثح اپ ےک ءافلاطوس سام یکن اوکیراددتشر یک ویب ےک بردارد اپ"

 هدرگي روا لصضاح یک تر لاو ترس کارا بس نسب کس لر کس ار لا روا کردار کھ کد یی ےس لوہا

 رکوہ کن ا ےس شارپ تم ےئل ےک سا ےن سایکنویکی د یکے یف ےک ناطلس ےن ںوہہاایکل وس چا ںیہ رارتقودایزےک تول
 ۔ےاکھ ۵18 قادری ۔اھتتساراکک بج رداد کا ات لازم یکن اوج ےک آں یم نادولع لت یہ رام لاج

 روا لنک ںیم تیامہ یکن ا یب ےب ےک ادب نب نی دیو ۔ یک اپ شارب نبر نب یومروا روا نب ہت نرس ا تسب ر کن ا
 یک یل اما یئاھب اک اس کرک یر مي یا ےن سا اکو سیب بوت ارگ ورا رپ پا ےن ناطلع
 ترس اید اکن ایفرواایگُا الچ سا ارم یو

 کراب کتب بن ندا شکر یکن اد اگ یھب سوا ناطلس ںی بق وت ےک نا....: کج لب وع سیہ فان
 اروا دی د ےن اوج یگ الاغ لبه گمنام لو بجا یر مي سب رم نوار
 نوت ماد ماند سا ےس لوہا ار E اےک رکف اصوکں ولد ےک ناروے درککمخش ٹیکے ک نارواایارہ ےن
 ےک چ لتا ےس سا کر ها ہے د ٹزاچا لس لایت اچ تذاجا کس اب ناسا سا ےۓ وہ ےس رک

 ساک تاب اه تس نا لد ناساتہو ںی ایگ اچ باج یک ارکوہ دنا ےس اے نناطلس لا نرم اع لب کس نا

 ےقلاءاشا ےگ یکن ای یبا مہک یجایگ آر کٹ ول ںی موقف ارحب ےک از نفس شب ناتوان اس

 یکسان ای اخ ےس ںولاو ے کت شا سنا تقوی... نا لب سانا مارے دا زم ےۓگا اکر لا پروا ہر واو
 0 ۔ایلامج ہضبف رب ےت الخ ےک سا ں اپ د ےس لوہا ے تا ین من لا اک اروا و

 لورد بقا عتبات کر اوج رجال ارشاد سد نسبی ناپونس لو
 یک باقم اک ہی یا ن ںوہہناھ۔ایک یگ وف اکا ولات بن رم ےن ںوہناوسےھت کچی وہ یکداحع ےک ےن رکن اعم ےس ںوتومروا ےن یئ اڑے

 میماےک شانس وبا ےک سرا کس لاو اھت اج اھک اک ا سیب لایخ ےک ساوجاھت ےل کس تاتو لا لک اچ
 ںیلیقوا صا ےک نارجے تس ایر یکں وی قام ےک ےرانکرواےس لاخ ےک کج ےل ےک ناددذایپ ایگ ارگ ےل اوم ےک تصایر و

 ۔ےت ںیم

 سر ا ےن اوت کی زانا رق یتا ےک سا شیٹ ربع شف کشش "نوار ایگوہ درک مولر وج دال ےک نا اروا

 ناطاس مس لب اج یم تالاع ےک ۃبارقلا ییا مہا تے در فالف ےک نوے لوہا اید ےن



 ںی و کروا لاق فک برے ایا زا ۹۰ مت... نوری رات

 -دقلاعاشنا۔ ےگ سم کن ایج مکا یم اکرم نو لات ںی سراب ےن رکج فالف ناسالم

 فض

 انک وکب ایکن اسملتاکف سیل وبا ناطلس

 تاوقاوےک e ر ںیم اقتسروا

 بناج یک افر ای سض اپ تصوکح یکن ا مم ےک رک روکش روا ۔ایگوم بات 2, ب سول وبا ناطاس بج

 ےن مسا ےن ںوہن اھم وج روا یک ئارٹگنل وبا ےن کرج قتل وام رد من سس لر سم چ کاتب مکا یی ای آت ون

 و موی !یدرو او نوک دےک اےس ات کیک بکن وحی سلوک د دایدو ےس اھت ےل ےب ما وک روا 7۶
 رخت باو ےک ےک ےن ڑاھکا E E اوس ے اوہ و

 ۱ مس رض و صر اد پے ما اڑ ںیم کان روا ایک نت سات السر کی گڈ و جو ےک

 ےک راستا ے نوی ورروا ںوج رتب یک دوم کک کارا ام مٹ ءادد دم اصل سبد تاناضم ور یک 0

 9 تای ہر کی شا وے ںوزادناریتروا ں رو یم :

1 
 رد قا نویس ناروارباچ نہ ما ء داخ نایفسوج سی و م ےک م لاق ےک عمات لاردا ںی ام ےس اتو نفاہی اربن یی ولروا

 ںیم سبا ےک سا سی کت دا لار اف زا ای لاقردوا ںیم ےردنشاب ےک یا وج تاناش ےک لقت وانا یر ذلت

 اوہ ادر باج یکن اسم ہرا یی ار ارت کنگ اناج اہ کریو وتو یا کد دیک لالب 4

 لا رمان اسا لاو وتاب اود بج “رک ب طو لب غیا فاکس نکا نوار"

 دابچ ےل یاں نوا و بل نا پاک ےک در فال شرک شو لس ےن

 ھتاسس ےک کارکرد یک وق یک روم اسا ےک ور ےس ر عا کا ےس یک اروا یارک دارا اکے رکو کوس ست اتم کس نوا رک

 ایم یا فرط یک تم

 یجاپ ےک ںوفود نا تعامج کیا یک سا میلی زن زا نیا

eو کم الما کت اتات ےن اک ۳ اپ ےک نار دا  

 ددا سوم 7 رحومر دال لات سرد لا

 کرامت سید کت این نپا تیز ی یک ۲ وف گورے بو یکن رم تے ےک 2

 اوہ اتر ت عفا ی اتام ےک خانوم سر لر ریس نا ےن 2 +- 0



 سوکر لات فلک ب ی توی زا

 وا ناطاس روا ایکٹ لا مرت اک اروا یکی توا یئ اھت یکی ا اید الص ےس گ a r چ فرات
 اید می ۷٣ں وراپاد یک اروا ہرکک انچ وکں وین یک ادداایدرکوا اج ےسا ےک رم ایق تودو ےن فس

 لاپوروا کوے دراز نرو قاره کریس ا گز کس رک نان لار... و ارکان امت

 ۔ایکرم یئاسام نب یکسیمزواکس نا یم تار تووہ ےتاج بناج یکن اسھت ایدرکواب رب ددابت تا روا اگے رکا بید یقواں وگو ےہ
 لاوش اس یا تافو یک ا ںیہ فورم وروبش انا ےک ا لی ے راہ یار واق ے ی ںویماھروا لوی زوررتلا مے اک

 ایک ے ےن اون ارد ددب ےس سا فالخےک داولاد بم یب دوا نیر یما یک قنادبمن ھشرب ےن اٹھ ےس سا ےس ہرصاحم ےک یس ےہ اروا یگوہہ سی
 ےا ےن فسب وبا نااطلس لب کت شادرب فی یٹدایزروا تا یک لیت مات ےک یا ےس وہ ےس کر 77 آپا ےن نا فک
 ےس ےک یا دت وف یکے یا ےک رک یوں ور ایت ےک ےک رے یا روا ےک جل ےک مدقمر خوا تاقالم یک را گوار وا اہک دی آخ

 ۔ ی دب تقام یں وظف ایک ساروا ایکو م وفروا یوم کر یمو کک اب ای ریان ام

 یکی اروا قاین ھر ریما ےن سا روا ۔ایکم مز ع اک اعب ےس لاپد ےس سول ولا سیب نا اش اکر
 ےک ےس نا ےس فت اھت ےس ےن کارواں ماچ یرلب فرط یک ے الع ےک اہ ورک دداایدوروشماک تاج ںیئاو ل تیبا

 نام اس ترش لا ٤ روکا تے تاماعلا هال« AL اپ ےک نا ںایشوا لڈودراپ کیام ےیہد ےڑوھکل اوس یارو

 تار لب ےک نا ےس فالخےک تبیحعم کن ارزو لک اسد کج واک ی لاھ یاو نو اونا ده روا

 او لند ست ساف ن ورش ےک ا درب پارہ کے یک کس لج

 نو کت فو یا تس ساب ای تم ولت میکس آکا یخ یو اکی اوج کت دارم بکن اطلس... :تومایکک لام لا الاما
 نو ادوات را کہ طم ووروا ایل رک تنرات قلم کج لا پاس لا ایگ یاو برخ اہ ہداپ ود دوا کل کر ص ےن سارلچئاوب

 ج اد دزوچ ےل ےک یئارگکن ورتو سارا بیر نرم کن سا ےسا ےس یک کیک ورکس ورک ےس

 ی شیب ناروا کد توک فریب رای مت تنم نورترواایلر کنت ہلیلم ت ےک فی را لگا یاو ے لا لا
 اچ ساپ ےک فسیا وبا ناطلس روا اارٹوت سا سیل ےک ےب هریک اھب ےس دیقود کک ایا راترک نج دابرب ھتاس ےک کا ےس
 بک رکن ای مے اھتود لاحاککل ارواایکرکذایکس ا اش تالا ےک یارب نل ےک کد ےہ طريب مکار یج

 ضس
 تعاطا یکبس لٹا ء ےنوہ نر لی

 تاعقاو ےن او ےن آیت اس ےک ساروا نس جرار خم نلاروا ےن رک

 ہل ۳3 لام تاضوبقم ےڑہ ےس بس روا ںیہ رار لمم ی ےہ بس یک کن ا توا دیبسرش ںوٹودرر سیب زا آےک تموت یک رد صوم

 ضیا لات »یک اہ اب اک اج فرط ید اہچ دوا ن امن اک اک نان: ےک ناماس یثراھترواءاگرد نہ یکں و ڈاک کا ہل
 ۔ےت ےس ںی ںورادرسےک نس مل اربکی جیک

 ےک ای رکزوہا مما ںی رفا کے روایت م ر تش اہ اکے لبو ج اھت کر رک نم لیپ تاناض ےک اے دیش کں رکا ما
 روا لا ھا ےک معا وبا بس یا ےس یا ۔ایدر ور پے ی رہ اوک صولع ےن سا ںیم ہر لم دعب ےک ےناج وہ کالپ ےک دیشرروا ےناجوہرو تقاہط



 لنگر لبضتع ہوس اون ۱۳ ._._ جت
 ووی اھت ف ورح مان ےک یمالا نب اجوکٰ ا دمہ نادم نج چن م فسیو رب ہیرو ایک ف رط یک اوات ای
 ارب بسے اپا کز وبار یم اروا کر تر اپس

 تروا لس نرود

 تالاب ومو سج اھت اب اک ضم یل تا نی سل تب ےک ساوجایکر قم یماوکا رک وہا نج یو

 بو قاین ر کوم رغ لش ردن ےس و: سا اپ ےک ناطلسوج رپ تافدا خم ہا الخ نب یبا ....:تافو یک الف نب کولا
 ر0 روا وج تاو یک ا ںیم تال مس ورا ناشی اچ ساق ںیم ںویتشک تا ۔ےک ںوراگددم پا رواایگوہ نان ب ےس
 دوم نشر دقاو+ تاب شاد لوت

 ےن ےک سنا ےن دبس لما وت ایگوہ توقف مج تمل ؟ےت دعب ےک ساای رکزولاریما بج... :تراق یک وس تشک من
 باید ہری فرط یک ون وک ورود تاج راک لا ار واایکر اب لاکڈوکری شا ناروا کورت واخ ف الغ ےک رمت

 رتا یرغل اد ناشي اتم ریبسذ_ یدنارلا نوش ات اک +... اتو ریس وخ 20
 یت یاس مرن سیم سا ے ا کوی یت تمار آے س نیدروا مل_ تلالجوج یکاپ ورب یوو کرتا ابا پاپذچ ا ےن ا 1. ایکس زکشزاس
 روم ات + ےس ڈبو کت امر یکی ا رکن چوک اےک پاب ےک لا لس لار و کس لا سرش لگا سب یکم تولو رک کلات
 وہا ےن یش روا ورک کہ ےن یا و ایل آہ م اک راوی ین ار ےن سا کک ےس کا٠ تاپ یکی اں یر وشروا ےس ےس رکا واٹ یک ا سج
 ایم ناک م سرایی ےس دمر ےساہورواای درک رج کد ورا ریبسگی فا منا

 ن ینزفلاک تاب بے وہ تقلب لاری ته تداق کوری یر لب برین لا
 بی هک روا ماس ا پے ملا نیا تاب اج ےس لش نامدا ےک لج ےس عبد لب زیر سنا ناو ےک تسایر یک ا:

 یا یوم راتو وخر تسا رک دتبس فلان نو تي دیو کیک ت سار کن اراک آے نا نود سای صف
 ۔ ےک یہ کن ای کک یت کلام تسایر ےل کا سرا

 یورو نب فالف ےک یا لار یک ےن سار یوزر کرامت طلاب نسیم نا اھت عا اکدتوس سیب لاوحا قر یل
 وج ہک اب ےس ر لی. تلاع یساودرواالچ ہپ کلسم ےک یلزغلا ںیم دیوسرواایددبطخ انب! وااکی ساحر چپ اک عفت ی لا نہا ےن سئاٹیب نب رافووخروا

 مک شفا م

 روا ے رتا یب ںوہاخروا ںوڑاہپ ےک سارواایلر کل ام لاک کی ارد تسر م تاشو سرد لیگ یم ںویئاھکی کا

 ںوہناروا ےگ آف رط یک اایصاروا جٹ ئاوخراد شر روا ے ےک لا ئگ وہ توف یا ایک ادع! ےک اروا اب نب 2

 ایل تورا لاروا یک ول ورنشاپ کس روا درگب اول وتس ار روال نون ارم سا ےن

 - !ت شات نداری ع تیک نا نفی نیا 6 نشر نا

 کالج دوا یک شئاس ےن ںوب ار ھے فر کره تارا ریز عن کا برکت سردزآن تار

 ےن اوت لب ابد مک ال تس اس کت ملا انکا ےس کس ورا سه اد لس پدر ںیم ںولخب ند لات کر اک فہ دیو

 رفت سد پاک لا 2, 7 مروا ورم

 ٠ ایر اروا ید رکا مترپ سا ےس رہو رب ھتاسےک لوج فودایپ یئپا ےن ۶

 وا ےک یا ییا تاق ںیم تمول یک لر تالاب رمت وا یگ لچ سنو تروا کوم رارف مالا ب. ۳ و

 ھار ےک کک اہ وریا یکی یر ش ںیم یکروشوکں ورادرس ںیم فارشا ےک سا ےن ںاای کرم او رپ سا ےس فرط یتبادوا ایگ جر

 یارک لش ںی ت اضیوبتم نپاوکب رخ الب ےک فسول وا ناطا کک تل اہیاب دش تلاح یاد وروااکس رکن ند تارک تو ای



 تورا لارق فلت بروی ۸۵+ جوی ۵ زا ۹۳ رشک ال .....نوردلخ ناس ر ات

 باد رر اف ےس ےل اھم ےک ےرانکےک نیر ھشورداایداٹموکتصوکع یکن مو ملا دبی وا ایگ اب ےک القراد ےک شکار مروا

 ےل ددال ناش کے کلاچ چپ ا ےن نکا لب ایک دادا اکے نال ھحشاسوکت افاضم بخایکس ا ےن نا قب....:ہضق کن اطلسرب ہن
 ایگودارا اک اج یگ ںاہو ےن کارن یکم ایق ابو ےن یا ککزور ینروااوت سش نھ ز کل تب لوک گچ ےک ورک

 ںیم ںویئاھکی کن یر م یک وج وک و زاد مس لب کیان لاروا اگر فاتح لیٹ ناروااید لاڈ بحر یب ںولو ےک نا ےن یلات دلا قت
 شی ترقی تر ترک نج ےس شاتر روا ایلرکضتق ب یارک چپ نورد کات یر لج ےن ںوگول وت یر زادے

 ساب او داف ےس ملاکےک ہود دوااپ راج اج رڈ اک ا ایدرکن العااکن اماروا یقاعم یش ل با ںیم نوک ےن یکدانم ےک ناطلحروا ےگ وہ لو
 ےل ےک ےن رک یذ ںیم ےراپ ےک تعاطا ےساروا ےن رک نج ھاس ےک یزخلا لم دبسوھتاس ےک عج وف ید وکب وقتیلوبار ما ےب ےنپا ےن
 2 اپاکے ید سی اسرہ و وخروا ٹکر یا تعاطا؛ ےاج کت اف کل اکہ طرش ا ےن کار کک ےس لا ککزور یکے ن سا ناجی

 الکل وقت اب ہی یک ا ےن ناطلس شچٹہایک
 اوج والا دا نسخ سام ن ںارواایآٹ ول فرط یک ن لرد »روا کت بس لاو نگار

 ۔ےگ بر کرکذاکس ام ہ کا یج ایکر پروف نل ےک ےناڑہ ھت باخح

 ص
 ی رواداول ار روا ذوب روراپ ود ےک سار لت

 تالاع ےک ےناج اب لئ ےک تقاط اپ ےک تابعملاےس ںیم ںوبرع

 ری اوکن اک نیب فسیل قاب هد ےن اھت ال رکضق پ ہعرددالبرواسا ملبے نار ب یکوباریماکں یہ ےگ ای

 اتارا کس اب کد یا ی اشک لا« گری هوا تیکت کام کس یا تا ےک یارو اا ایک رم

 7 ی ی ےک ےیل سچ ےاھتاس ےک ںوج وف لر وا وع نباید پا ےن یل
 ایک ات ےا قلت کس سنجے جو یی رخ کد عر کیا حب ےک یس یلا کج نی ہہ” ۵ ےن نار ۔ایدرک یاو ناپ ےیلاددااب داگھب ےس
 یا لا دایک اہ لیپ ےس یا گی لب ایا کلا گریم تا کس اوت باما لس گیر کز کیا
 گشود وا کھو وطخاھیواوا مانو ماک ان ےس ںاہدوورداامھقےردے

 یک دوا ےک میک روا ےک ای ی رکود ےس تایم ناروا یک ق الضد دعوے ڈنادیبع کوڈ ےس نار ...: الغور عو یکن ا ر

 فورحم یکن ا ے اتو ڈ کس لو ارج روآل ورف مکس نرو اتش لو اکل وج یک ا امار وا ےگ نت گدبروا فیلع تو

 ہد آپکا ہن رف - سیب ید زر سر اس ندارن رج را تل کت عاطا
 نب کنللادب کے دالوا کس سود نج زارکز نج روا ایل رکہ قر سار کتا سےک ںوج وف ینا ےن سا لہ ایالب ےس اروا یکے سارواایک

 یگ ارم ےب ےنپادھتاس ےک لوفود نا ےن ساردااھت یھی امت نب نم یکن ار ھفشہ ںام یکپ اب ےپاوجایکر تم اک اک رد نب مساق نی یلڈنب
 اھت اوہ لا یم اک ار مدار اب < لات لاسےر صد ےن سار ھچئراتا ےل ےک مایق ےک تصالع اش یی ٠

 یک ا ڈاہپ رداراصما ےک یارواایک وب رغد الب ےس فسروا ناطاس بج ا 7 ںیھتا ےن فیس وبا ناطلس کب رضمدالب

 ٠ یگرادربخامرفےن دیبسروا ایکو روا ی واموت صالع یکن شب فالو ناوکن و ملادبع یب ےن سارواےنسوہ لاش یم تعاطا



9rںی لاق فلک بے تی زا  

 ےر داولادپع یب بلخحمرب ہسارلجے ن سنا وت ای آل یخ اک لیقد اپ ےسا وے ہار

 پیا تام ےک ںوج وف ںی حلب بجر ےن ا لئ ایکہدادا اکے ید توگو یت پا سی سا یک تو یک کن ا ےن رک وک اہک
 نام راحت ال یا ایکس ںاہو ےکرم عجل جم روا ب برفت تان زںودنشاپ بس ےک برغم لئاود۔ یک نب ےس اےک رک
 : مدرک صلوات لرد رنو

 نیکی از کیک ارے کل ا ماشو ت لاو کک لار ییا ہو روا
Eےل لے تاں ھے  

 ۔اھتایکر رقم یما اک اوکن اک نب پن

 ڈہڈ ےک ترابا یک ا ےن سا ال تیک

 هک نا فرطلدعم لباس راک لر

 ترم تمبر ی رد سل
 روا لوطت روا روزا نور هلو

 2 وک یک لوک سار ایک تیرا تی ےس اکسیر رثم

 ریسک وف ایذه دسر ارور ینارطقنا گن رتل اھ ےک تیک

 لارما بج روا ر ماق امہ ےب ٭ ٣ ںیم تلاح ساوو

 فسیا روا کش رزاسھحتاس ےک نت با ضعیپ یم ےرداب سا ےن اد واای آل ایخ ےناج نی راظدوخ اہ ووی لا طواف ورک ےن گہ بام

 راکت کالا ]ادرار تسنیم سیکل سایز 3

 اپ ےک اطلس ۳ کیوں کک شا کل ہلبع نب نار نم “ےن ںوہناروا. لا کی اردایراتفوفل لارطقلا
 شام رواد ر اے اے رک تپ اد حا ل اڑ ڈے ی راتو یک کس ا م3۵۸ ےن مار کب راتوں او ی اٹل زوا

 نی ملت شش ھ ل1ے وا ای ورکر قرم اکل ابد ےس اے یک 2ک اب دسر ندا نا ات تم ی اروا ی رک ی نم

 نب ایچ راز وچون امو روا ےک وہ اوہ واپ د الج ے اروا ےک بصآراہع> تس الآ اب ددوا یک شب ےس نا ےن فسیپ دیا ناطخم روا ںوج ویک

 ود یورک ام رپ اط وا بر خمر وا نامت ر دع ٣ے نایذ نک نکا رم ریما ےس بج وای ابر اق کک لاس نم ترابا یار

 لا ایک آی ےک اات ےس لنت لوراردش رس رونق تنم سم نوبل ون اھتای کو لاش ںیم تاضورتمےک سا

 یہ ا نیم ڈیم یب دالج وج تس نو اوج ی باورم ام ےن ارش بج ردا یھب ج رک ںوہاگن ال وج یکن یداب یب سارعح ج الو یک

 ےک ا ا ا نا ت کک یبا ل ھے ںیہ سج سرک کے ںاہو وت اھت

 شاٹ کر یر کروا چپ مرگ ھت یج ےی نر ناشر هاتماس ےک وہ ی تم ںوہ اگ اوج یکن اوووس ےس یارو را

 ےک ناردنمر وا ۔اھتاوہاربیکے ف فار طا م امقوکن ا لو و گنا شو ڑپ ےک نار کت 2

 ےس ندی روا اوور اھت ٹو اکر سیم لو ایچ ناما ےک ناروا

 ذرات درشت. تگ وادار تا ذوق يه دوس دوم برگر تراکت سا

 روده ما ابو راوی تصویب رس نور رتب راک وہ تیس او مالم اں ی اھت ایل رک رع

 آے ےس وہ ےس ایپ ی سا ںو راک ں ولوو ےس ےئ ایز بی رق ب ےک ساام لامسوس نیوجاوہ لمصاح افر وج شپ و سیٹ

 ےس شار روا ےن رکج ھا ےک کا ر فسا وبا ناطلسروا ایگ

 نشا ےن ا ے رودے دری یک اروا

 نم ےک تموکعیکں و رپ شر لی ربا اد رج یر رج کل کلا ا : تا کت مولی کں وبرعرام ردنمحس

 لب برف ساتن موا یی مع ایگ فاضا یی نامش یکن ادا نگ وہ دو تقاط کرب رہ مٹ برخمرواایگوہ ےہ اغاکں ونامل ےس

 ٍ اجو سا < ناسا اکو فر چای تساعد
 روا ام جوں وعقروا ورم لم زور کس مینو الرا موا ری نشوٹروا ہیخاط روا ۓاھکد ے انراکر اد اش هاچ ماسک نے ںوہنا



 یو کرو لق فک بر ی و اتیا “زا 19۵ ل....ندرظ نر

 ۓ وہ تل رپ ںوتسار ھما ےک نائب ےہ دحوم حب ےک ناروا ایک وک ور انک ولوو رواار ا اوک کا ولا کوے ںوہ اروا ایل یکیاوواں واق سود
 ۰ گنج ےس ہیخاط ےن لو نده تکاب وصل بو ے اھکدے نراک سش ییداہچ ےن ںوہنارواےئ آ

 0 +7 تا کج ےک ب دحوم کک ت لا :تراف حال ی دمو
 تب ےک لول )هل روا 7 لعاب کس تراس کس مارا
 نیا یم سنا ترش ندا سرمای لاک يک ببر ی از فرش نوا کر نا لا لب ایدادرکب ایم لوح
 رالاسل ولو این یریق ا اکت وحذ یاب ع ںی ناروا یکم اعوگت و ال فا ارطا تب ےک ساروا لات سؤکم اکیس ا ےندوہ
 دال رب رو بلا شی اطلس رام ارم ےک ادیت اڑوا اس کس دودی ےک ناروا مام نب نکا ھوا ہنی نر: کار
 یا لوک وات را اک ت و یکی اوج اہ رر ییا اق ی وک یس یا یب یکے وہ تع اطا یکی ا سی فار طا یک ارواایلرک رخ
 یکں ا بج رواوہ لو وت ف ذرطیکروا یساوسےک اوج ی وت ریما لوک رواد اج یک ای ےک فر ای روا یک اوس ےک تععامجج یک ا وج یر تععامج
 رووے رت وا ےن رکواھچ ےس ںونمش ےک لا لی تعاطا یکد لیلا ناس را رب لمس نامصاو لأےک نیا بیو مش کت ترابا

 -ےگ بین ایم حیدری وت فر ط کک سکس سام گل ورنب روز

 روا ت الاع سارد ار ابو کز ور نرو ایکس ای آهو تس لبیک اج ارم ساق واتس اما اد بج
 ے یرلجوو وی ا عطا یکے اچ اف ےک بلاطوبا اے فلا ما واسم اع ےارواایکر و تل اهم ےک تقافت یک ودحر سیکس ا

 پا پارا نالا بطر یی رکشاکل اےک کپ ےس کول ن ےک ساوکں ویتاس ےپا دادی آں چے اردا۔اچب شرف اراد سا
 ۔ےگ سرک کذ مج اک س ار لوفش مکس ی در اا

 ص
 ںو ایکس فسا ن اطلس وادارج

 تاعقاو ےک وہ کا الہ ےک نم رادرس ےک ناروا ناپ دا

 لرد سفر )دانا کن. هرانک سونا
 تاثر کم وادار اهل دن سایت ماد اکی اس جو کت نایک وال جوک درد راک ساروا تین فلاروا ین رابتتں یم سئا
 ہی طرھش یکے ن وہرادرب تسد ےس ںوقالع امت ےن سا اگے رک کس يا نوک اراک درکرو کوک مولع یک ا انرکفک یسجاکل اےس
 شوخ ےک اکی ا ےن یا ےک لج ےس ےک مت نت پا لی ترس اس نام لس ہیخاط
 ۔ے یکن ام لیک اپ ی لا ےن ہہ اسی ایانہہعلف ار ےک شاپ دایک ب اھا

 اوہ یب رواددم یکن ی دروا تخاحارادرس ےک سنا کروا اجرای وک ونامل ےک ر تھلاءادوام یج ہشیمپ یا رفاکس ا یب نارود سا
 سم لس نا ر رکی روا نر دحوم وردا ے رے را ےک فسیل ولا نی ریما ےل ےک ایم ےل پک 02

 نو مالا نم فل نب جشذنادب وبا ناطلسک کتابی ایگوہ فورم یم ےنرکض رپ فارطا ا ےس برغن لب ورا ات

 تار کر نا پخت ابتدا تا فر ما لر

 -ایگھہ راف یم ساب نو



 | برع ح۸ دم انی ۵+ زا 1 م لج نوف نباتا

 ہت ے ےہ را E لیجر...: توانا فالحےک بوقتیل نایطلس
 یکن ا ےن یاروا یکت انب فالق ےک نار بک ن رب بوقت ناطاس سش ھے ا ےن لوہا ےن یکں وس شقو ےن نابع نب رب کروا وب پچ

 ےک ےس کر اپ ہد ےک سری یکں ونارلسم ںیم سیئاروا ےل ےک کج یوآےس تبب ےس شی ناروا یکے ناروا کام ید تعاشر

 7/0, -ب پو 7 ارب نیو ایہ اد تک درک اضر ےک نیر م کب کاپ ےک ناروا ےک ومر ایت
 _ے اھکدےانراک تہب ںیم ےراپ ےک ےن کک الہ وکن شو ہہ ےن ںوہندواچچپ سننا یر ر قمر لاس اکر کشا اوس روا نب

 ج یول ن ١ل ادق رواایکے نام ےک پا ےپاوج اتر یمادب نپاوکھ شب ےتنپا ےنرھالا نیا :انانہوگدنزرفےنپا اکرم الا نیا
 جیک ید ی ا ا

 ی مات تم ارور اکسپرس

 سان نیلا دبعوہ واہ فاتضا ت رشک یم ںی اروا یورک ھر سننا ےس فارطا ںوراچ ےن ہیخاط :یئاحڑج ر سلنا کی اط

 ایم ناک م ےس داب ےک ےک اھم ےک یہ غلا نہ فسا نت کوم لزا ئا ےس فرط یکن یر م یب ےک نان زوج ےگ وہ لوغش میم تبییصم

 ےس کوج ےک ےس آپ ےک دوج نکا ےس کک اھتالو رم تباغ یم ںی وارد سداہب اوہ ودابدرکہل مت ہلوج دوام ےک سا ےن سادوا
 -  0 7-7 -_--7 'نارود سرو ایگ کال دوہ نیا یم ٢۵ کک کں اہی ایلن ئے وہ ےت رک شئاشکوکت افامضمےک سنا

 -ایگوہرادرپ تسدے ںوعلفرد ےک والسرطان کادو کا روپ کر اج لامسرہ راددقم کس سض ای دیر زجْفاو ےسا ےن دو1 نئادواایدرکیلمت

 نت لر کس شا لاش یم تعامج یکں /ارواای کو نام فرط یک اوون اگ رکی ناپ کاتا ےک ہیخاطدو ار ڈ مالا نا

 یہا ردا پد ی زو یوو ےک یا وایو م توفایرکزوا ہار ما بج رواے رک دن ےک سا ا کولے رکج تام ےک لیا

 ےب رغ ےن تسمو ما ےس اروا کا ب ےس یا ےک والدا کش ورم اوج نکات قشم یراق مانکن تمام

 کوم ع اض ی رم کں ونادلس ر سج و ام E E 12 کیا

 رادروا لوس شاردا- ایل روا تارا قوا هک توالت ولوو هک نا نر اي یاب کارا

 ۲ دیگر نو

 کس نا سلب روا نوت شوم ايد شب طرق مچ 1 مم۷ ےن ضوفوا نہا ....:انوہ اق اک شش واوا نمار بطرق

 بس سوق ورا ما ھجاس ےک ںو ڑی ییہ ںی زارع اکت مک گن وب ںی تریلر لو وا نوع نام

 عت مج رپ لوفاریمروا لورص مس یک لا رواایگالچ کترود رکا نم برھارادرواایکم ار آ آن ود نشر واا تا یم فیر طو .... :ہلقپبرھ اراو

 شٹ نادیم ےک رشد کے ت ںاہی ا اگه اتکا روا لود آرد هاب کد یترورایک ل اتو ل وخ ےن وارد مس مات سارا

 روا ےہ ل اوما متا ےک ناروا ایک لا لباد فرط گویی زا ےس لوو ےک سلولی ںولفائےک ںاونارتا

 اره در بقا مع واکس ار منت ںور یھت روا وڑوھگں ای راوسنارواےس ںی رتا ے نا

 ےک ںودعر کک م ےپاود ۔ایلرکرم زن ست سم سا فوم یماروا یک ایا تعاطاتسدرب ز ےن رافکد حب ےک

 ما اگر ڈے ںوم این س “ےک ارے اب

 ےن رمکت اصمت ےک کار فیت ےک فد فیکس معاون ل پا ےس کاک: ومر مالا

 ناروا یک نا ےن سنا ذناجیھب ےیل ےک ےن رک جر فرط کاتا روا سچ اھت ک گن نایمردےک نیا ع مع دام کا

 رواج یاب ےک ن س70 نام اور یتب ےن سا یک دلج فر یکت یل وقو تشلاروا یکی کام ذپ یکدم آی کرم وق

 لوس ساری دی یکجا فرناز ریمل سارا جت فتا ی 3 اھت اس ےک نا



 ںی وکر وا لاق فلک بے تی زا 194 م الج ۰ نورلق ماترا

 ادارہ رکی ارپ یاہو یک یک تغار فوج ےسا ےن ہنپاروااھت ا اج ایاپ نالیم فرط یکے د تاق صروا ےس د ین توکل اناج اروا فرطیکداھچ نت
 ا اترا

 یا: دحوم لوب رک دتا ز یک ب رخت ل م ات ںیم ےس راپ اروا یو داہچ توکل قمری ارقام ار
 نادم ےک فیر طرواایکر پور ر تروا ار اگل لیکر اایکب اطخوکب رخ نگرش باک ایٹررواراووا تر واوربارب لاق امت انکی واورامظ:ہجاہضب

 یل وص ےک مس م سا ےن سات ایت ایی اپ کس لول نا رام ےن ساروا:یمایکب لطودع ےس ا ےنرالا نیا نلاطلس بج رواار انی
 جاب ارواے کت شفت لا« ر ےھت ےس ییا ے اےک نویس اراد ک یک سیمو ےس ا ےس ی ایت روہ خس ےک یش ےہ

 ٠ ۔ے م دق ے لولا اروا پ آ

 یک مادون اساس یاد کاخ م اتے شاعر کیر لنگ سلام ہیخاط بج
 روا یکی دلج یل ےک تعاطا ےن ںوہنارو ھو ڈ اپ کت سوم واوانپ یکے روا رخ آی کں ودحرس برخمج ابال تو ےت آں یئاو ےس
 ےہ باوجود ےک ترور آوار دو کس ناف لار عالطا یک تی ک اپ د یر وا ےنرکلمجپ ںوفاملس نگو سا
 اھت لاو گه شب لر وا او ےن ذ غیب رتوکل امعا ےک داج ینہ زا آےک تراما ینا نینس ملا یماروا یکی رل یٹ ےنرکرایقخاوک نج روا
 ےن ںوہنا بج روا ایم زع اکے کک نج ےس سانا ےن از ےک گارد ید تای ںوریما یر مدد یب اے کاک اب

 روا برادا« یا وخ پس اد زوا کورت ت اھا ےسآ ےس لا کک ب لط ت زاجا یش ےس اپ کا ےس یا ےن ںوہنا یک سانگ م لک
 ےاج سا ہد کا یک راشا اک ےک رہ ےک الف نا اکیا کام دا اچ وکف نج ھتاس ےک لودننکت عاطا یکن ادنامن پا
 با ورک م تقوا ےک یاو یک اروا ےک ور ےس

 هورگ ایکو دعو اکداہچ ھتاس ےک سلادوا ید ید وکے دارا ےک کا ےس یبا نلورپ لب ب وق! تسود ےک کا و ایہ کز اوج ارق ہو بج

 مد بچ ی اھت اتاپ یا نالی فرط یکی اروا ن ےس ےس سا لیٹ لد ےک سرو اگدہ بل ارب نشر کن یر ما ےل ےک ےن رک وک ں ونال
 ۔ایگرادیب وک ودارا لا سوزی اپ ےک ارفو

 "کٹے سنا سی زلے اس لاوشندا ایکو دام آپ گنج وک وگورو یک ورش رک کل وج ف ےن سا ت کف رخت کس دارا ےک لار
 ناو دم یس اروا ید تایر بس لر يک رول و وکار رول وی رب اپ ےک م وق یا ردا ایگ اہ دارن
 ےک ںوج ویک لاہوری جیکدناع طر شے اوووس یک ب لطںایقشکے یل ےک ےناج ےک ناےس یٹرفلا بس ماحرواایکا ًاطعا ڈین اروا اکر قمادرس

 ونا را ںی شود بج رواایگوہرادرب تسدے فیر طروا ہدنروو ںی اگے اچوہرادرجز ےس لددعرس تہب لگا ےک اکرن ۳1 سرا

 سارا ها کس تو اپ کس اس رپ سا کی دلت نی اپ ساق رپ موها تو رج سما نا
 درگ من اکسل ےنپاروا یک کرایا ییزادربنامرف یگ

 اتر اکو اکی اروا ا اک یا یوو راو تشر اکر مالا نبا ناطلسوج نشئاوبا گا اک ارواہل ولیقشا نب رشیبا سیر ....: اب کل ولیقشاررا قطار
 لنزاسدھتاس ےک ہیلی ما لا یی ےراپ ےک ےن رکلمجین لت اقرپ یتا ناروا ےن کت وانإ فالق ےک دوہہ نیا ےن اوبا پاب ےک ںونود نا

 ےس ی ادکالام ےک ب ت الاع ےک ناوت آب لاب ےس اھم ےک یا یک اب روا یکم مر اکی ال تموت یک ا بج روایت ایک وارا: رکاب ںیہ

 منقول اھایلر کس فش ا ےن سارواایگوہ وب رقیق نر لب ات ایر مکا اک ش آی داووکن اوبا روا لاتموک ال
 _ےتراددتشرروا تععامج ے طال

 ناطاسوو ڈا اب آدحتاسےک ںشردایفرواتعیہ یتا اپ ےک سادفواکق لا لئا تزاجا یک اقارب پن م بوقت ناطلس پویا بج ۱

 ےک فیر طروا ہری ج ںوج یک اتا رتا ب یی یل طنئاطلس بج روا یک اوخر یخ یک ارب روط تالت ےس یا دوا ایکو م یاب فرط یک قد یک



 ںی کروا لا ق فلک ب اتوا زا 19۸ e نورظیبا رج

 روا تا کیر ولیقش سردار اه سوپ يا خر نا اطلس راد ایم کس نیم
 ہڑک یم ےراب ےک یرادربتای رفیک دول یکک یم آل شوخ ےاودروا یئوہ عورت تقراسم ےیل ےک ےن رک اق ام ےس ناطلس
 _ایداونجچ یئاو فرط یک وربش نا تو یاوکں وفود ناروا یکو لس رپ کاج روما ےس ولوو

 ات یرفجردا نوا او رمگوہ شئاران ء اھم ای دااو صحت ےس ا ےن کہ تع اب ےک یب دنا کار تا نتاروا یر یکر رمل نا

 دزد روئاریموکں وتسد جا ےن لارو ایک مر الاسرپ ںوناوج راج اپ ےک عوف ینہ اوکب وقار ما اس لارواایمگبناج
 لوک روا نر رک واں و زنا دا ےٹولوکل اوماروا ےنرکداپ اب بکس ید پروا ےن رکا مے نوت نایمرد

 تے 4 ےس ار ےک ی علق وج اہ روا ایکو لاو ت وترد رب سیم عت ےک لبو بر درواس ترور ورد درک نئاہپ

 مارآں یم ادرس گراد هک تار هد ارس لو ین زردی ییاوروا- ایل تولوکل اوم) ےک ناروا اب داثسوک
 دارا ےک

 اکس این ےک نیل بدل چاه نکا ان رس... خب ی نو"
 شون ناطاس ی ےک اے ںوفاوج ناپ ےک موتا ییا شاب ںی وک نا سین کی اردار ڈیل یورروا ےس ا

 تر رواج رک زن ن رے ےب بج روا اچ ےھت ےک ےک ناونوروا اشک آےک ساوکں وراوسرارنب کیاروا ایکس نٹ ےتامس

 و اج ںودارا ےک ناروا یک یل ظر مئازخو لوقن یت اگ انزوا ایک تم ور کج ایمیل اروا

 مي یر و کمان دی بل اضرکمار وا یکی اوہ یک نکا اگر کراس درواتعاطا لابی
 دارت یک ں ولوت ےک کرک لا ل ناروا ی دنبیریق کل والس ا ےن یٹاھت یارو نیا گراف روا عذر اور

 هد چو ارفاطم ورک ار افزار ےس تاش ےس ییا لیدی حس اش لوس ار ترا

 ات یخ ساکن هدرکی الا تایر یکن ید ناروا گد ت زوکل وراگ

 رواں اد فرط یک زا لم فصنےک لوالا بر لاس یىاےس گن پا نیمار :ییلو ے کچ یکن یملس ایما
 ها روا ماست دح وم ےک رک رخ یم فرادصم ےک اے ا ہو کا ترحب ےک ےک نیل سٹیل لاما تیب یتا اطم ےک تنسو باک ن ںوہنا

 ید یق ںی وس آرا تا ےک اکر از سیٹ ھکال کیارادعقم یکم  تنخ یم کن یا کپ ےک ی وزرا لب یقه«

 تشورف یں یم مرد بشی ا ی اخ کن اات ایکس یز اش ٹاپ ےک ت رشک یں ای کیوادت ارواےڑڈوھکس وچ را ا
 لاسو ےک ںاروا نگ هلی سس رک نج لوئایکم ات زوردنچ سش رجب اے نیم مسير ل )اع یم یھباکں وراھتزوا یت وہ

 ایک اکو اط ا او سا رسک

 ےک گنج رکا چپ ہزحاکی رام ٹولرواداسپےاروا ےگ ےل فرط کف یر کا اہ ٹواروا ماع لگا وخ شیدا روا تاہج یک ا روا

 کاتر ید یر فساد هک انکے یش کلا ےس یل علیک زا حد ےگ یادولو جلا دب ہا ود
 ریمادواای دےد لش یارک یک وراد تشرد اتا لبق نہا ےساردا ید کچ ںی دن ميشه یو یی چی ہن ناصتنے عج وف یا

 رواے را لب م روم ترا اور اچ ںی ےتالع ےک ۶ ااو اروا روا ےک کس فرط کب رخ ےک رہ اپ ردن ل ت کر بجرووخ نیملسا

 ری فراز یک اس ین میئارارادر ےک وہم فاسد یت روا ابد مکے نانب لین یاب ہاگردنب یا اچ فر درام
 برخم روا ےن ردن دص یر شرب دہ یکے رتاوکل وراگددم پس اروا تموت اروا ےک وہ لاد سیہ سیم مظتم ان ابعش کوک ری اف
 -گ یب رکن ام یت مک ایج ےک ےک ارو یم ےراپ ےک تالاعےےک ےن را اٹ اہ چپ اےس



 سلوک وا لات شبا جوی زا 18۹ . 2۰ نورظنن را

 تاعقاوررقل کی اروا ت الام ےک ےہ رکی ر ئی دم کر شیی دج ںی اف

 و ناسا ینا کم الا یلخرب ںوھتاپ ےک ساروااب آں او ےس ںوگج یدابچ ینا نیک ارا ناضل بج
 و 1 یکناصاروا کیا فرط کب رخو وت لام توا ماتا
 تع امج ی ناروا E جس ےہ بج کے ںی لیس کیت دات خم اچ اکی َالھروا تداعسوج اھت اتکر قلی ےن رک کب ایسا

rE 4ناروا قران اغاخےک نا لمئاکت ود تراما یکن اوج ےگ ےل یم لم لججرکگگاھپ ےس کا  
 ج تھی ےس ےن رک اح تک ترا یار وان نوتا امو ل بخت تاک مکس نوار ا

 ج ا ےک ےک رر وسا کی رتا د ےک ےک ے ار تادزف ےنپا یک آے تافاضم ےک ناوج یب یخ کیاروا
 ۱ 7 مس تاب ی غیبت و ها لب کارو هکر لقسم اب ےک ےس سس یاب ےک نا تعا
 Ey ںوہناروا اھت قاحسا یئاھپ اکی ششم ددرواایام فر رم یماء اھت یھب روا الاد تشادد ابرو کوچ وکل ابی شا اے لو نما

 دادسرای سا هم اه ی و 0
 ١ےن ہک پہ ہھتاسس ےک نا ےن لا قایکرر قم یمارپ تافاضم ےک شکار وکی ہن رگ نکن بوق وا ناطلس بج روا

 غ چ ی ےک ف ار روا او ا ےک ناروا ےن کک اےس ناوکں وگول

 3 7 ۷کر عر وا یک یش ود یک لدواایگالچوکل سیم مکس لا لس ار ایا کت سے یک تن اروا ای درگیل مجرب سا ےن سا
 ۔ایگ آبان نات ورودی دا ےک

 تان ازدا بر لا یلادسلادیحسی ادا ذمے ک سئاروا فیلخر نکے ک ساروا ایگ کال شوخ ن یار مز ںیم کج سا۔ ::تکا الہ کلو طع یا
 . نوای درک یلص عا ےک نا ےک رک یادوی ںی لم ےک نا ںیمرییبرشلا باہ ےک لا ا اقرکں یہا ےت راگدد وج
 روا ایل ٹواوکیل اوما ےک سرو یک اپ داف یم لارنیت ل یش ےن ںوج وف ےھت لاش یو وا ےک یارو “یت ہلا باک اک ا ےس ںیم نیلم
 ےک اکرم ےک نارکل اتنے ربقکں شب وق ےس ناروا فسروا اھکاکں ورق یکن سوم لام یت ۓانخ

 ےک فسواولا ناطاس یت نوم کد وکل یکے ک یا روا ہا اکنون تک ج )نیل کج یک ادا شم رای بس با شما اروا

 گود لبه ےئت دے د شیر کما تاوادالج ںیم مارکاےک دجآی کس ا ےن نسب رکن سم لاک مک ۱0
 هل چک رکا رب وکءاضعا ےک ناروا رل ل اکے ںوربق یکن اوکں انا سن اہک اھ ٠د ےن یساروااوہ لئاش یم کن سادحتاسیکں وج وف

 ۰ یکدست سنتور لا تنحار

 اک ۳ ود ے ےک کیا کیاےک نیج ذت نب نا رھشم نب ناثع نادود سا ....:ہلمحعاککن لام ھم نب نانعرم سد رشناو لی
 یکم توں یر فس ی اروا ایکو مارف فرط ناو ہی دملےک ےگ آےک لاوداوز نج قوم واایلرکہض رپ سا ےک کلمہ سیر شاو لت ےن

 ل چپ ی ےک رکات دل شیر ارد ایکس ہیک ش× ۸ دعب ےک سا ےن نار

 92 12 ارب ہام تامس ےن ںوہ نار اد اد پل نا ےس روا یک یرادخ ھتاسیکن یزمعد الوا ےن نوبتج

 2 یی وتلابع نب زجشْد کا ںیج۔ یر کت اصعب تع اطاروا ناو کے فسیب نت نرو اوت تم
 هسته کس نیر بل ساک بوق نفسی وج و لوخش لب تییصم یار ایل رک قم قالب مع نارنج

 ایوب شب



 تورا لات فلک بر تی زا .Fee Ne نورلظی اترا

 ںوکول سا ست ا دام فر قمر یمارپ نیش ویقب نلیکل اسود وک نل میئاربا نج وبا ےس س وقت ےن سنا + گلاس
 ولوو رقم قوت منان ےک کوج وک یئاھب ےک سا ےن نب کس ارور ون رایت ور یکرب رواابکو دزفوخوک

 ۱ رل رک جیم کر ق ن ن ایز نب ف سوار وا کت فلات کن اے نج یا اردا

 کو داب زے یا ای لا کی کن فی روا طع غ وبا ںاہوروااید رل ت د لاو لج رتا ےک اروا ...:ور مص ایک شاول

 ردا یکم تت رص کن ا بج یب ی کرا دہ مز کت کم اع ےک ںی ںی شی ہیلع ن یک اور کنج لی اھکر ےک ور صاحم
 ےک یا ےن اروا الد تبخر ںیم واک کی براو لے اے ںا ت یہ طوب مک کن اس ناسارا مح موا کب وقل نہ فول

 هد يا رود فرط یک ر شرو ایک مج ںیم ےہ" ےک یک باوا نیست تیک یک نر کارد ناحر وبا لاعب
 سل فتو ےس ںاہو یی ےک رکھ رپ نیش ةدالب اب کرم رک آی کیاواید دکل کس ساروا یل ن اھ رپ ترش
 -یرکرایتقغا تععاطا یک ا ےن

 ےک بوقت نب فسیب یئاھب ےنپاروا کی دنب دح یک حت ےک لاارواابلرک DE ےگ ےچ ی ہلرخب ےک یا :رگیرل

 اکو راے داپ ےک ےک کر يقفا تعاطا کلا فی تلاوت رھپ یورک واب کی یک ت ل لا یرعا ےک ےنوہ ںپئاو ےک سا ایگآل اپ

 ای درک اد فر یکوالب ےک نا شیئاروایکل وقت عاطا یکن ا ےن اذان ےل لاپ ےک بوقت ب ف سوی ب ےک لاھ انچ

 یارو یان ے واک او طع نیب یک وا ایک قمر یمااکن اوکی قلب ہر صانلایئامرفتیانع یھب یر یا یئڑب یگ وکن ادا دتا سےک سا

 ريال یک ا ےن بول ناب فسا تو نرود لای کامنت فا کس ایخ انچایلاپ واقرپ تمولعی کس ا ےن
 یاس تلف م آپ ای نا پس تافد کلاله هم 1 نیا متعال اپ کت تو ییا یا فرق

 فله سا بره وب نو اور نوين ارت ےس لورم نا نرو دعا ےک تافو یکب ویل نب فی

 یکن ا را ےک ن دعوت ام کیت سل ی قلا ریو الا روا: لاک ےس و و باق اے ناتو رو ات

 روايت فود کلاه ه تاقلاعت ناتسود تاسیکک کس عفت ال ےک یک وقار نب ن سابعروا ال مم اکت زعم تمولع

 اینم بخت لر شنا لیش نب رصارادرساکن ی رفیع یب دعب ےک نا قت ایکوہ یخ لوحام ےس ناگدنسامن نا بج یجر یقاب شی خوف یکن اطاسد لو

 ےک سا رک ہولے لای لا دعا نریم زا فور طب اک اھت شش والوا کب ی ن اطلس نفی لب رکوچ

 م ای لیشواانہ نار مح ام نجرمع ا اکلارذ ایکو ہ لاتادعب ےک ںوخفددنچ یھب ا یخ انچ یک لاس .ہطع نب ناثخ اب کس نادر
 ےن ںوبنا وت کتاب یل ب قبض اقرواپ آں اد ںواپ ےل ادب ےک ےس وھکن ایمرد ےک ساایگںن  هن پاک ںوج فوت ۔ےک

 ےک نرو یورو ایگ شرا اوا وی زات ںاہ ورکا ما طب دوا دات الہ بیت لم یارو ای اکے یس

 نیم محمد ایکراپ ردنمسس ےن ںوبنا ننگ لت اس ےک سا گولہ انچا نا اگر گزاره راي کن وک تا یک ںیراگددم ےپادد سم

 جلف قاسم رقم ہل ولیشأ نی قاساد با ںوسیرود تا ےک یاں اہ د ےک رک وک رط کور یزجلارگچپا رت ںیہ فیرط

 ۔یکت اقل ےک رک

 ایده امار "سوار ےل ےک تار ند ےک یاد الیمروا ےک رک وک کک ج ےہ یلیشاروا.... :گج ےہ لیشا

 وک ج نادیم چا یگ نیک اریجاروا الگو شبا ںی کوچ ےک شروا یئاھکد دذب ےس کک ےن سا اھت ءاشداپ شٹوفبا برا

 راد ےل ےک نااروااید کور ںیم شوکن یش ےن جوا ایاھڑب ےک آھ جت یکن طض یئاروایککں یم ہم تتم وق وبا ما ےس ےس اروا یک

 یارک  یدالج کس یم کوچ ےن لوہناروا یک زگے وہ تڑددرپ ںی یکں وڑوھگت ار ینا ےن ج فدا اع لب وخروا ےگ وہ لو سیم

 ا ےن اہک کای اہ تموھکںل یم تایض نادوخود روایات ںی وک یو ماہی سش حا وف تب وکں وی زاغایارسروا ایگ کج وکفرطیکف رش



 ںیتنکنروا لکق ف لت ک برع حد هزا ح۲٣ رج ....نورلفناتم

 نفر کتیا لب تا ایگوہ لٹر ںم یلق قایق یطتقعا قو بروادافم یکتا اشنا ورک اتوکد اب 1

 _ یر میت س مارا ين زوال فر دز لیک ناپھچ وکت رش یتا ھتاسےک کپ

 رواد رکی اخوا اوا شایاھچہزماکک نج وکسادواایکزاخآ اک کچ ےس سیرش ںیم فک لول یر ده لا : کک ےس شیلوشنت
 پوستر ےس انب یر یوں وکولای ماع لہ وخ اید رکھا اب ورا ےک شاید اول ورم ار بود اتوک واری سروا ںڑتشرد
 ےک ر طا تروا اینو ما ل ارن ے رع ےس ار اھ یکے کلھ نیس اورو الق ےک یش ھت یک ا اےک وف
 اروا ول فر کو رولا بس وای 7ٹ ول سنی مارکت ول بوف اروا یک لکی نوا رقبا نشر اي تون وا
 سیمان رهام ارس
 يز کن ورش لارواتم و ث یک ورنشاپ ےک لاروا یکداب یک اا لیوا اوہ ہجوتمفرط یک طر قد حب ےک یارک ....: گرج ےس بط ر
 یاس یر روا ایکب ما 2م ےک نل ےیل ےک گرج یار تالا نیا ےن سادوا ےن وہ لک فرط یکت یلوبقتم کس او ذنایکب قر فرط یک
 یاب ےن آر ساید اجرايي آسا ےس اک اتال ےس نا باھ ود شرا ےن مالا نباددا ائے ریز چلاوک ورک
 لوس یر قوری و زانو ياد شم تقوا یکک نج ےس ہک سرش بن وفروش

 دیگر الو
 رادلام یب وف ےب درس تورو لاب مت کس ناتو لی ےن ںوخجاید الیھچب یم ںوناردیموکں وتسد رگ را ےن ںوہیادب ےک سا

 دفا کد ی کنج ےس سارواے تا لم نادیمےک ےک کنئاہی ےس مولعم ہت الاع ےک ںیہ دا روا ل زام یک ساد ےس لوہا ےک وہ
 ںویت ای واٹموکں یلدا آراد اغ آے عروس شف لو هک« لار لاو ےک اے وروا ںی وف یکں وارلس ےک ر چت ےک ںولیھف
 سبب یر کرج را لات ذب ل توج روا اد داعش تی گرو مال وا رو

 ۔ایگوم نی اکی داب بیک داب اروا آر واش پا ےک یغاط لی رد ام کد ذب ےس گنج ےن ہیغاطرواای وے دہصح اکی داہ ر روا تلذ یکن ای نا

 ےک ی اروازا ۶اے م انتم ےک کر ض ام یکی اروا ید کوری ےک ر مالا نیا ےسا ےن را فرط یر نیس ارمادا رپ اچ ٠

 سیر نزاع رپ را فرش اس ارا ےا سرای ید تن گر انا یر
 نیس !ریماردا ی زا طب یت فرط یکں ا یھبن کلن فا شعب < یو ورا یر ات کوی اید باوجاکسا

 ریو ایکس آر امارات مادي کر هرس هک مجال ا عبا ناطلسروا ےس آں یہ ات گی

 RARE E ری روا کس و« لاو نخ »جوک را یگ کب جر ےک لارا نیک
 -٤ےگ رکن ایب ویسا ہہ کاج

۱ 
 ےس راپ ےک ل ولیت نہا

 تالا ےک مذ ہقلاب شک ناطلسرکن چت
 راک »هرداشت قوس کس مالا نہا یک تس ای روا ت کر ریما کت فارم یکن وج ےک سل اس نا سلنا هیت

 لیہ یت ید آس امن ےک ساود ےس جو سا اھقر اد تہآر تاک ئب یک لا کوبا ے ںی ناروا یف ےہ ہن وایقش نب نسئواوج ےھت میئارباقاحسااوا



 تور وا لب فس ب روی ۸+ انچ ۵ا Fer خشنرلج .....نورمخ نیا جرات

 ا وا اے پاب ےک نار اوور گےک نا ےن سنا ےس لا اراد ہر اش س تراما پا سیا نیا

 ده دتا سی اچ دےدےہ رسا ما E و فا

 و رواو ہوم نب

 تاب ی 7 ی

 سن6 ےس ارگ تف باکس اروا ال یم ت اا نبا س لے ار جوا ..:تافوٴیکر تالا نیا

 فرط یکن اطلاع ےک توبا ےھت تس یا روا ت شور طو ےک بجای یک اب ےک ان بوق ناطاس کر یعسوبا جی نا رھشوا

al۔یب ی ید عطا ادا یا  

 ںیم ھے بج دای لس تلا ایل جاو اس یار یال چ فرش یار ادراک اد تارا
 ین رامین ون وب اراک دبچ ھتامسیکں وفود نا ےن نلاطلس مزایا کس رمان سا يک نا ناطلسراب یی

 1 بل ولیقش اوج ےن سود الت تگ ا ناراب یکرسود ید ےک رابیکرسود ناطلس بج روا یونیت نیک س پاو ںی ٠

 ربا ٹول چلو ناطاس بج روا ےئوہب لئاشوجتاسےک سا سم گن ںوفوددوروا ےھت شزامقروا آی گداو اما اب کارا ماهر
 ہپ یاد ےس کن ہد ہکب جال ےس ناطس سیر خ آے ک ناسضمرہام شاٹ اک روا ایگاپ تافد مس یوا مم یاروا یکم راپ لش تلا مام
 لنا ےن سان ید توو یکے رک دب ب سا ساری ار توت شاخ کادو لب لک کن ای مکا ًاںیج اتاو ہار هم ۳
 واز رک انس وایت عن نکته نان تایل حتاسی وف کیاودذنایکر قم یماوکل ی نم نایزوبا ےب با

 ابا زنم نطنز نفس عن هزار
 ںوناوج ےک یب رم ی وک یت نہ ارگ رگروا انما ڑی لا ےن نای دیار یمااوہ لیک یم ںؤنار نیت اک ۹ب لین اج ایکرامشروا

 زیر الطا یک ت او یکہل ولی شا نج شیولاوکر تالا ن ہا ناطلس بج دوا رک قی شکر تا اد ےن سارق تا ےک ٹا کی کاایک
 بس نیز مس سالم بزنی از ها سل را اھتر کد دم کام اھچ اک ای آل ایخ اکی راس
 ےس لر شرت اراک مات ناف س یاس اوت ادرس سرطان ناله کلرما ےن اروااب لٹ نادیم ےک یا

 لااا زد چبا لی ے ناطلس ۶ 1 باور کوہ ہدزمنے ںاہد املا روا یو شرس یاوآن ضیا

 یکی اروا ا ےن ںو دوام آں اپ ےک اند ےک عج ےرنشاپ ےک ںاہ ایگ لاو لشکر کادر

 اتو نوت چن ٣ک نب سر ایک ایق ںاہو ککرخ لاسر را ےن سارواےیسدقعم ےل سس شف کذب لا ںیم توک
 ےل ےس یورک وفاوج ےک نی رم یف ٣ ت یم یراپ کوک دبا داعی ا نب نایزردا راستا ےک لاک اروایکر تم یما اک اہواھتودرورپ

 ےس شیخ لدردا یر اجا کی اندرو یگ رخ اے ریا اچ فیل کت حب قے ک ہویا نب ئے ادوار
 تی

 مکدشلب ےک ے ڈین ےک ناطاسروا رکودم یکن ونامغسک ےرانکے ا ےن یلاھت دا ہکنوپکک ۱

 سس بل مکه درک

٤ 
 اکر مالا نا ےس تاب سا یی دی ید



 شعر لاق فا بم ودر تے زا

 ےک ہیاط مالا نیا ےل ےک ےک ہر ےک فسو وبا نلاطلسےس تم زاجا یرتلانا
 تارا ا ا ناز ا ارے جاوا روا رد اک سود دی

 تالا ےک ےن نک ۱ نت ناطلسشت 9 و لک رباعمر کور

aوکی :ے ںیم تاک ےۓ ایت اروا کک ج ے نسم زن  
 نیس يا اات یکم ناک ی اوچا موی ہو ےارواایگوم ناپ رب ہک ار یا فلفل اردک
 ۔ایگوہ لا سیٹ ناش یکن یل مروا نیفش ات نب × فروا حا ےک دابع نا سا ناطلسو رکا زن کاران نکس

 تگ وہ مد تباغرب تعاطا یکم گے ک سادورواایکد تپ فر کن اوکن الی نوک کس لیتا یب ےک تاب کلا ید اےک اروا
 س موہ ےک یکسر ںوٹاب ز یک ون اکن ا نایمرد ےک لوود نارواای کوہ دزفوئ ےہ ںومبیصمیکں او وریخ انچ ایگ شرت سما امد
 روا ذو تا لک د اے فرط کیا نما نیا ےب ےہ ہد ور یا ےس شناس رکن بم تب ںیم ون یراشا

 اھ کب ےک مزمےک ےناج لیلا فرط کب رخ ےک ا

 ےک ںیہ اد وہ ترکبلط یئاب بم ےس سا شی رر واےس فوخےک نت ار کما ته سس لا

 اي اپل هرم سام ےک شی ںیم ںولاو ےناج دما تي راعشاهکس مبانی باک
 جے تیاب باغ س ںورانکن ونود ےک سلنا کس ہتساردعاداک تیرہ ہم ےہ الاو ےنرکر رب حس تواوسروا تم تا یک
 وقتی رو دیما ےک ےب تسدربزرب ںونھٹ ےاوہاترڈ ےس مان کس مقر یج تر شر یکے سا کور تشب
 دے جرج صد تاج ین تمبر یکے اپ تیرہ شال ب چاہ اج ےس یگ فط یس اجزا کت ساب گم یب جر واددنم تداحعس

 تای زا ے ریت اک اوون اب آں یت قو اکرقنےک ی اے ریت گا اھ کود ےس راھدا لا ودنز کتک کر

 بلوط

 داہج سس هرداز ی ]باتو یرورضوار از لیکر اک یاب ےھت یک کی رایت اک ی رایت لیک اوط یا را
 ادارت ےس یک ےس تاب یکی ٹوٹ کیا کو ٹپ سم سارا تن لرد کس فسا ارمنی قلا
 ےس دوہانگوک ئاطشرواومنوایسوج کھو ایا عل ےک تاقالم یک یتا اادخ و ایدرکو ایسوکےرھچ روت دا او ںی اوم یار
 اڑتا گفت ای قاسم کی وہ انگے ا ےس بر ےنپا وج ےس نوکود ںیہ ےنی دام اطخ یکے ل او ےناکی را اطخأ دیو آت اقوا سٹ ایم
 ی دون ایک اتررک کک گوا 8 تے ٥ E اربا انک

 ۔ےہ ےئوہ ےس معا ئادم لئ نرس

 دمے لوہے ا لپ ےس تم تی اچ مکن یز کوال کتک ی لات لا یم فارط اےک سج
 ل ہا بارشر وار رخ روا ںیہ ہی وا ےک ںورانی ےک سا وم اندو یگداپ کدر شہ فک تب چاپ تر ے ایہ

 ےن ںوہنجر بک وان ام ںاہد شی ےےک سادوا ںیہ یلاخ ےس 'ںولاو ےنرک روا کرا نر کرک شنیک

 سیر ےک ر کس لا اوور گیم ےتاچ رکی اڈاچ وج رگ کردم کری هک ناپ ےن اں کاپ ست



 تورا لات فتو یه زا fer مشتلج ....لورظنا ورا
 ی" اھ راسج ا0

 نی لب شورا فیش

 رازراکن ادیمروا ےس نالوکاپ وج ںیم ےت ود ےل ےک سناتا ۓوہ ےڑکجج ںیم ںور یجب کول یف یہ تک وا ےتوہ ںی اید شا ک
 لو روا ی ےترکروش یھب حڅ رک نا لام نا نرم SE ںوراغد یکںورا کینہ رواے رس تاب ولو ریش

 روا تہ: تم ایرو ےس را ودر ری موج ےلپ نیت تکالب سار لو اب سانت ايکل ہے راہ ایک و ساک رپ نا یھت
 ےک ےن دب راو یر اہ تروا ےک یاب یار ادهاضل# لو اب راه ریس یودایکےک ورک کک اپ کا ماکت دبوج ےک تقلا

 گم اب سلا
 ایک یہ ےت وہ شش رو ود ے اوہ ایکو ودر نا یک یر لم وو یکے لسم ےہ یار کالا حس لذا فسا ےب ےک تموت الرا ےک

 رک اکر یخ! ےب ےس نلایمراول کرن

 ےھت ترک یضووک تن ین راد رد بر تو رواوہراتقودایزے بہ ےک رعرواو ید ڈے ام! ڈبے

 شف تب ے ایا کس نفرپ مقداہج ںیہ ےرامہ لئاق امت ےک نیب م یب ےلاو ےب ر شٹعلو بیرقےک برخغمرواےہ سم کشی دعرکزاک سن
 1ا وہ بایماکں یم لومحتےک ںویکڑلو مک تروصاوخ رواد ر وکی رواہ وم ارے یک کیا رداورکی دلج ےل ےک سرگرم کم
 ودیرختں یم ےن دب ےک ںوتھنیئاو ےہ پر هی الو لوک ںیہ یہ یش یم راظتا ےراہروج وا ںی ےد یلوھکے زاورد ےنپا ےن تانج ےک

 یر و کت خور

 را اکشن طلایاب تام دعرکوب رکا کار پو دعو ےک رک روک( 61 رشک یا بے ام رفورعو درع فف لاتا

 ےک یتش مت ےہ سین این پ تیجمج یکرافکروا ںیہ ناپ تیعمج یکں وناملسم ادرک ایکس رک یاش کاب ےر گا رادان ےی ںیہ
 رواے نیر تم اراکرزعلارگالام ورکرز عایک کاپ کن میکرو نرد رفات وا يک پکا ضف ےن ںوہنتوہر فلو
 زا لو نر مر! موس نما سلیم کلیک یش ےراب ےک تصا یئریم ےن میا امر فےن پ آرا
 _ اون کی اه ےس کیسا

 ںیہ مر شہ وددر کش نشوکےۓ ال کن ترت یکن یب رے یاروادرکب لط تع اقش یکس ا زور ےک شکیرواوھڑپ مالسد الص ب یا! ویت اک ےس ام

 اوترع اش اک دکن ب وقتیل نا اسو ےہ ات اج ایاپ سی معا یزلادبک نب اوجاکل اذا اگےت الپ یلاپ ےہ ٹاک یشے بوج ےس نکا
 ےک

 u ا ناس رتے میک مل ذںوہرضاح یم

 ج لوقک وے دباوجاکںل ا یھ ن لم نب لک عر یاروا

 اے د یارک واک زے اردا کر یاو شا

 راے درہکے ںویغاہ روا ںونمشرباج کا د با وج ےن بلا لائی میلا پناکےکر لا باوک واود ناروا

 اناج دناوراب وداکن ادب مع نب بوقت اطلس ۰
 روا یکے رک ٥صاع یدنماضٰر مالا نا ی رکن مک ابی ایگ لن اہ رابدد نفادبع نب بوقت ناطلس سٹ ۷ بج روا

 یر و کو ورک ادنی رواد و کک لا: اہک شیر زور ےک تاجتالم کل وفود نئا ےن اپوار لان یو ا بتاکےک لا َذتالم ےس ئاد نب بوتا ناطلس
 یر نا یہا و اید ےس د مک یکدیصت سم ےب اقم ےک ےریصتےک ساوکدیزلادب/ عش ےنپا ےن ناطلس ذت یئوہ تپ چھ روا۔وہ
 ےب تاپیک اعڑب یصتوو ںیم رود ل یگدوجوم

 شعب کس تین داود بس ی تک اپ نامدا دشت کشک کان



 سوگ ا لاق فکس بر ویو اتچ ۵نا ۳۵ 2 لج .....نورلف بارا

 یرار لاھ یکی ادب ےک تافو یمن اربکی ےن نار ہک بوق اطلس ںیم نارود سار اچوہ لٹ ناماروا کش ج
 یڑوج ھو: ےس سارا ےن رکل ناسدحتاسےک ہیغاط نا ےک یاہو وت ایکو م ایپ کن اےک اروا یگو مرار قی ہون ایل کش رب ہیجرفوارقام
 گذر

 راے یا اروا ےک اٹ ےس ند زیاد آکا روا ناطلس یب رذ ےک کادو ک ا تل ےک ی پاب اں دد ےل ا ہد زت
 نین یماروا اھم ت سیو شو م ا ےن ہیلعاط اھت تواتر ںی ےس ار ےک لا ملاک < ےہ اج وہ نومام ےن یلاو ز ےک توکی اھا
 تم فرا پیکس اطلس له جت فر یادم جوک وی کر انس ارد یدک نر ا کیے
 روا کوب عطش یر رج ما عام و تس مو ا روا لو وی کن اطلس نام لسروا ےگ وہ زنادنا تارے کچ یکے رر زگےس ںوہاگردنہ ںاہج ںیہ
 می اش برات هست می یا تست تر ال رب یک نیرمع
 ناطے ل ںویہ ےک سٹاک شر ےس نا ما اک ش یکپ اب ےک نا ےن کالم ادا نادرا ےھت فیلعےس ئی ب مامج یب ےس تقدےک
 هارد بو لا وا ایکاداوک سارا یک ت و اج یارو کی کیا ہو روات کپ ارم بوق

 اب لب توکو کب ےک پاب ےک ساروا یکی تاو سرم سویو ی سیم ےسادرپ یاد رو ایک اردو رپ روط یش یک
 و ی ٦

 تہ تر ےاروا۔ اھل سام مات رتی کت رقم
 ایگ توف ںیم ےنام ےک بوق نب تسول ہو

 ےک روا اے ۷راد ہرے ےہ الو کلا فرط کن اطاسدحب ےک تافد یا لر پاس انس لقب
 نبی نم تام ورا ںودصر سبق یک ارو داب قلا ےن کا ایک وارا اچ سلنا نب را ےن ناطلسرداایآ اپ ےک یا
 ویال ص7 ات ادم یم یری یانی اکی اروا اکر را یت
 ماتم سرا دیکر < سدا ںی ل زو ےک ل 7دا یاد یار ڈا مالغےک ناطاس ےن یارو اتایکل وک ادب نب ب وقال ںیم

 ےن تا آں او رکوہ غرراف ےس ےلثاعم ےک ہقلام ناطاس بج دوا یی کددح ںیم ےنرکگ نج ھتاسیکب  رخملماع شیلرق نب لیلا نب ء اطلاوہارپ
 بج رواار بھن ایمرد ےک نوش ذ یب رواای آں باو فرط کد یت ایگ چ ںیم فی ادالب ےک کر اپ ردت وا یگالچ فرط کادر زال ل٣

 رواا تا ںیم یقاقنزہ یہ یر کیر اس ایگالچ سنا سم لے تک شیر گآی کک ج سا نلایمرد ےک ہییخاطروارمتالا نباروا نااطلس ےن سا

 لس غلام کس سا نایمرد ےک عناطلسروا ےک لاک ایک سا ما اک ج ےس رھ اچ ےک اروا ںی تاچ ےس ردن یش کن اطلس

 ھا ہیک سا ےس تلحخار یکر عی اھ ےک سار ےنرھیط رکے ک سا ےن مالا نیاذت رو کیر ا اات اپر لک لیپ دج ےس د یکے اوم

 سا ےن یل یئاھب ےک سم ۶ایج ےراپ رو ےن ےن ےل ےک ےنا یر ڈاک اک ادا لا ساکت
 ایلرکر فر کوک درقشا نب ھرادایخوبا نا ز نی منہدمئاق ےن یلچنرجرمعدواایگقلاھتاسےک لوج ایچ ارمالا+ ناروا اید باوج ےن ساذق ککے

 نا دار ذا ےن یہااراتا یاب ولش وک یکن یبا ےن سیروااوہ لحد ںیم خ آےک نامضمر لاس یسادوونایدےدرضیق ری رشوکرمالاءنئاروا

 -ایلاھٹا امت ایانب نیا ےسا ےن نااطلسرپ نام اسےک داہچ روا

 ے راپ ےک ردنمس ےن ںوہناروا نگ وہ دحتمرب کس ور حس نا شلوارک ارث قرار با فیت :داحتا اک خاطر وارا ہا

 لم ےھت ےک اروا ےن رکو او بوک ودرس یک یارو ےک تار ناطاستامکس ناف لاروا کات ایک تا ےک نایز ب نار

 مرا اس نما مترو دهد فلات ر سود کیں یم سی آے ث ںوہٰناروا کت ماکت نا مم ےرا ڈو



 سشتوکروا لات لس برعوی هو اتیا زا ۲

 ےن یہ ےک لام چیک رانی درہ درب ارب ےک یا تا ےک اچان اورم نہا فرط کل لا ےنر مالا نہا روا ےہ ےک ںورٹپکی وا ےس وک ل
 یکن اروا ےہ ای درک وب طعم انس نوک اکو ںوہناردوا۔ےھ جد فالخےک والس بسی وای درک یئاو ےساروااوہ ہت یھشار

 ںیم زانآےک مرام سس اروا یکی مالا یک ا ںیم ارم یھوکن ۲مو ھلاریماروا ےس اعدرکد تہ وکں وتسارےک ساےناو ےنآف رل
 ےن نا عا لت ا بدرکب ارقیکل وا واٹ درک اپ رب وک غ ات ےن ںی رس مت کوک ایله وراپ یاب فر 1 0
 ہو لیگ حالطا یک کے کک ج اےک ہیزجلاےک ےغاط روا قلاب« گا۲ نہا ے ا بج روا ایکرودوکں ول روز ۵ ۲ں ا روا 2 یک تالع سا

 ںالطا یکے رضا وم اےک ںوج فی اروا ےن آے ہیخاط شد ےہ رجا ےس ا تای اشغاتود بج رواوہ ایج ےل ےک ناچ یم لاوناپ یر یت
 و یکم پاکی را ےسا ےن ںوہاروااھت لو یب ےن کپ رہ وک لا ووردا ےھت بس ےس ل والا ےک لیکی ےس اے رک ےک یال

 ۔ایک مز عاک رک وکےن سا

 ویب یکن واک جد وسا ےک ایف ے لش م ںی سی الب ےک و دیامصموکو دعقلاوذ ۵ ہار .... :تواطب یکن واک نب دوسسم

 ےپا آه پاس لا رپ فرطیکس اود یہ ےگ وہ ن ےک اا گول ےک ہو م ویکی اک روا ی غاااطا
 ئل ٹولےین روا و ھچب کنان لاروا کس گاھب ےگ اےک ںوجوفیکل لاودرواای آل قاسم ناشر اکو ی و روا فتا

 ایہ لب اقماکس اھ اس ےک ںوج بوس ناطلسروا ای مم ڑاہپپ ےک یک وسادوحسروا یدرکمی نک ین یکں وہرعےک نایفس نب ثرھٹاروا
 روا گال چ کر ود یدک ادویه عذر فارس را راس لوس اوت نو طب قم

 یک ایی ےس ےس لیک او لات شر ویک راہ وز روال او لپ کس پاس اپ ےک لام ا
 لا ےن سا روا اہ درمکن یس ےسنا ےن تاب لا وف اب درکل سےس فیفا قد رک و اس نواب وا آن اطلس خطا

 نو لا ےن ایک لامپ ےک کج ھت اےس کک ارواب قلاده اذس اروا ایک تاپ
 ه زی رس روا دیس ہو ےک ایک راشو الب یر کک ےن یا روا ایک کوکو 9 روو یب ےک ل رر نے ڑی یر ےس ےک واھ دت یک
 مدار قف دیبس کا ام بج روا رم ز۶ اکے تر ںوہناروا یس را نوا هد تای لار ر

 ےس دیش سرشار کل صاو م انتم فیبر عت قت سی سنو اایکو کابین رها شراب یگ یلرفلا

 ماوس رس غلات تاک

 و ےک ےن کوا ےساےک یخاط روا تبیحصم یلاو ےنوہ لزان سیم ںونارلسم ںیم ہرمز جلا ےن لا. :انوہ ہدنمر شاکر تالا نا

 کک دقتلام راہ ور ملوج وک و یہ یکرکب ےنپا ےل ےک ددم یک وناملسروااید ڑوھچیوکر ےک سا یخ انچاوہہدنمرش ںیم را دوم ۳

 تور ایم وک ار طا ں وفود یک از ےن وہا روا ےک وہ ےک ارپ دن یک بس ےس ڑی کردی تس ترور ب ںولع

 روا ےس وہ ئاو رے گو ووک ل و الا کر روا ۔ در ات انار نا ےن ب وقبر یماروا یارک یز متاس ےک دادعتراش اتے روا یرایتر ارن اھت ل وج وف

 رک گر ںونھٹ ےن ںوبناوک روا درازی ہاگردہ یکل تا ار یک ون وم ےن ںونادوا نگ کرای ےساہدروا ترنم اکیا

 یک نج یک ت یت یب ایک لا وکمئازع پا ےل ےک اتا ےس وہ ایٹ نر یا هدر هد ساب یم یر نک ےک نااید

 دو رب ےک رر ئر وا ےک ومر نر کادر ےن ںوہنارپ ںونمشہاوہ صل وزن یئلوہ کن زہ رنوخروا یک و فو ےن ءابطخ ےک نا گور آ

 روز هارد ےک ہیرو یارک قرب ںوڑیہ یرکہ ےک نا ےن ںوئاملسم ایل ب ناھ ڈ اکا ےک ردن انچا ہر را راو ۳

 ایگاھچ بحر رپ ںواد ےک نا ےس میک وطفاھم کس و ام انچ ین کرم ام یی سیل نم وہ نٹ ۴

 نمره مرا س لو ےگ بان ابا کل ۳ نایت تر یتادد
 ست فرم ےن ساایگب وقتا ما تو روا ای



 تور وا لارق فا بره اتے زا ۲ 27 نور اجر اج

 -اید گورے گنج ےا ادرک رو

 طار سا E 07 :تالاج ےک گن مارا
 اے یکدم یکدم یا ا ےس ر الا کبار س می ارواےس فوت گیا کل نا ےن ہیضاط ۓاج ےن ےنلیکے ن کک نج تسدب تسر دتا یک
 [029 ای ےک نی ارا پاب اں ےن بوی قوا ياد اه هراس نان لاک اب ہی اک
 در ریلاو فرط یک ضاطوان اےک رکا مانو ماک ان سیون یشادےس شاداب بیر ےب ےپااوب

 چک ینا ںیم سود قت ایگ اپ ےک پاپ سا تاک فو کیا ہے لاا ن اطلس نب بوق وا. :لشراہدد کپ اب ےنپا بوقت وپئا
 میرم تو وب هنس شاءیلهرباجم تماس کس ےیظتاط روا رتا ںی ہہم مزجلادد باک ر رقم ان اکنون نا تس اطلس
 ےک سا ےس جو یک وت ےک ہییخاط ےنییب نے ای ددعلفناگدنشاپ د چاک رک ارگ تره یکتا یر نام
 ںی ناو لاک و ی کج تورو نا روس برف چ یارک ل وق سا ےن ازت ی رک ت ع اطا یک ا ہا اپ
 ای رھ اتم وع لک یتا ریال

 ۳2 نب E جت طانرغ و ایک ل س روا ناروا ل ولیت یب ےن تالا ا :انر کک نج ےس طانر خاک تالا نیہا
 یکم تکا یہ کت اقل ےس یاں القارب م ےس ی اچ لیک لس ناب یک کور وق ےس راب ےک ےن رک لام
 ۔ےگ ی رکن ایم

 کر مک یناہی ایگ آباد 71 3-0 - 
 IRA بج روا اج ا انا لیک لکل ےٹساو ےک دابج یب یقافآروا ایگ آں یلاو سافوو وت ییدرکت واہ ےن ںویزاغ
 الخ اوج ای کوک ای اقای فجر نا دم یک ضاطروا یش وہادیپ یرشہاوج یم تالاح ےک ںوناملس ایم
 اس لب کرد یکی ا فالف ملا ن نبا ےن نلودساع ےک ا مم ےراب اه تا تس روج سہل ولیقشا یب رواایکو ہاشم اکن ا اھت
 یار ےک لاردا نک ہور ککج ے طار کک ول ہددپپ ل رکل یت ایکس ایل شے ا ےن قاسا نب نساوبا سب ششآیبداو
 ها یال باپ نا ںیم علت ےک یاس یک عمر نام نوا رب توا یک نج ےس لا ےن لوج فین ذ طرف لاس
 مع دب ےک سیدہ بشار نر نام ثانی راس ماکو ز سو رانا ف بن لپ نا
 بن نر ما اد کنز ود فدا کک نج ےس لا ےن یخاط ل نلیکے نر کف نج ےس طانرفرکخاط ڈادبع ولا نایب اک یش آی داو
 طخ لم ےراپ ےک س تار مے ا ےن سا بوم فون لا کت زوج لری سرما اواسط رگ چرم
 بس لیش سوٹواکر نارداایگک نل یب ےن ہک ودوکس فاکس هر یداهج نلاطاس لب کرا اعطرش یکے ندہراد ہرے لاپ سارا کتب کو

 اوہو اھم یل ےس راب ےک سے روا ادوج نایمرد ےک یش خر ناطق نیہاروا ےک ساروا ین کک نج یک ارش ٹوک یک ےس
 امتاوہ طر وج نایمرد ےک ںودنشاپرفاکروا نئاملس ےک ےرانکر وا ےک یک اروا ایان درس ےس دانح وا ایکن ےن سا واک نیل ےا ےس ی اات
 ۔ےہ وہ یک مز عاکے نال لم ٹنیڈوکب رر خشوالبودرکے روا ایکن الحااکسا

 یان حب ےس مات ےک هاب نت تهران رک نج ےس نار ھ ےن نیک ریا ی. گپ یک رشد ریا
 تگ ماس ےک نی بہ چیک سا کی ا و ا ا E ٦ے لاوشرک ییا
 یی زار نا لوراس پا نار مم ںی ےن 2

 ائی الو د بجاط اح ےس ا یش یارو ای رو ولا ناروا ایک وکے اف لئ ےہ ڈر, ےن نیل ارم اابررعمپ
 ےک ںیوہاگارج روا وی ےک نادجحتاسےک ںوج وی ہں روز ےن نر ظرف ریا سات ارتش را نم



 سیر کروا لات فن بروی اتو هزا MAN > تر ..نورلنت رج

 یهو نکن ایم کج نایمروےک ںولد انچ ےن ےس ے ہد کیں وساج ےک ںوگولروا ۳ کلا تیم ل ویا

 ےک بوقت ےس ےس اروا ےس د پس اروا یک ترو مڑ کن ایم تا ےس نی ارا بج وہ تب تل نریم لی ںورنرو

 ےک قاپ روا ناما مات اک ا ےن یک اروا ےک وہ نگاہ راولار پوتبول ےک ٦گول بج وہ کج تند مات چای زاهد رک سد

 بلاک اند صد یر گی داےک ںوڑوگت ا ںوجوفیس ساروانیسلسر ار مایا ٹولوکں وھی ور مت لوژوعراتسو لا

 رم ےس لوپ یر وا ںڑفوا ےک ناتا ےک نہ موردا ٹول اوماےک نا ےج برعےن او ےنرکش ںی کاج وج ھت ےک ار دایک

 دالپ کا بساط با لت ابصق وقت نم کن ات ےسا اور لو یاب کد رانا ورا و

8 0 

 ی بسر ایل ےس ںاہ ورم یت ف وخ اک لمہےک نار غم نا ےسا گنویکے اج ماکت اجن یبا ںیم سب شناو لب م وق ےک اروا ی وتلا

 اوہ لرش یک اف سی ال۸ *۔ نامضمر ہامرواایآٹ وا فر

 ہفتہ فارطا یک ا فرط یک وسوکب وقار یما ےب ےپا روا ای کرک لات 8ام حب ےک ی اروا ایک عب شرم ےک یار
 ارپ وارو ریو ایج ےک یا ڈا ای ہرکت واطبف الخےک سا ےن رخ اش ےب ےک ارکالم دا رفاکہاط ےس ا یم شئر مروااچنیب لیک رک

 ایک وکےل ےک ےناجدلجفرط یکس ڑنادوااناج تن توہےکد ارض یحباب ےک نا علیک رک

7 ۰ 
 درب یک سیب وبا نااطلسروا ےن رکت اب ےکر یخ اش جٹ ےک سا فالخےک ہیغاط

 گج یاد ےہ سیٹ سئاروا تالاھ ےک ےناجوہہدنگارپ ےک ییراصفروا ےن اپ لک

 روا ود ڈیل ےک تموکع یک اروا ںولینہ ےک ہیغاط سب نا وقت یگف رط یکش ئارمرواای آں ہلاو سا ےس کج یکن اسم ناطلس بج

 فالف ےس یا رتا ےک یف راپ کیا یک تراصن ےن سج الط ےلیکے گام ددو فال ینا ےس ےک سادذو کیاکں ور نم ےک تیز نا

 رکج ےک ن اےس شاردا یاد ےس نیکان 1ب اھت ایلر کب ولف ںیم ےل اعم ےک تمول ے اے ںوہنا ی کر رک واذب

 جب ےک یتا تا ےک نادرا ید باوجوکی اد ےک سا ےن نی اما لدریما یکن یاو تمر یب اےس ںیوھتاپ ےک نا ےس اروااراکپ لک

 ارد لس هال خیر روا یگالچ فرط کا ار ویدا اچ لاب واوان انج یک پک ز الا رھے رکع کو گلم نا ےس

 ایں اتاپ سا ےن ںوراد ےرہہپ ےک ںود عرس یک ناروا
۱ 

 لون سیا ےن ساده وز آ یکدم یکن اطاسروا لز ےن اےک ےل ےک الیاف تا لای کر و

 روطلاھت اج اتوج لا ےک فالسا ےک ا ےن یا یم ےن دب ےک کشا دب ودوکال کیا لیک اجارخاےس لام ےک ںوناملس ارام

 ال تا اد لب برا اد جا ےک ارگ زاد افت شعب ت ید الوا ےک رود سا سیم ںور کے ناوج ایکس تعارض

 فال یا گز لس لا قوه تاب فاکس لات رپ بیر یغاط نت اش بک لا لابج لب تیغ

 رگ قو ےک رکو اپر وکی داپ ايکداف نت تاج کش ایر وای رطیرطیطراپ ارگ اول سا ایگالچ ےس ںاہہدوا کک نج

 2 ص0 یوم کک و اھ روا ےگ رک تپ ےک ںوناملس ےس ساےھت اد فو. سدان عر سو ایک وک تو یحم

 ورک لاس لا ایل ےل ںیئاو ےس ضیق ےک ساوکب کحماب دڈ وک ع اروا ایک اکیا را نایاب ںیم ناشی اروا

 ناطلس ےن لادلج ایگ نار الا نیارواایھپفرط یک او و یکرکانپا رب تی ری زجت ےن ناطلس شب کج ےس سات اسےک ںوجوفی ا یم



 ںی کروا لاق فلک بر وی هوم هه زا ۹ مال... نورظیا دات

 جاوم لاح ہو اک اک تامی ایگ د یاد بکا ےتا سم ےن رب ےک سادواایگیکل وبقوک خروج ےک سا. یکت سجی یک ماہ ولشروا تعاطا یک
 لس اونایی

 راوربتنو قلا هک نناطلسر طاخ یی اروا ذن_رکت شل اصر وتا ےک ھالا نا
 تالام ےک ےن وم کرج ورز ادع ےک لاروا سو

 ےک پاب ےنپا ےن سٹشاوہ لاا فرط یکی تودے ھغاشرواایگرڈ ےس ےل ےک لارمالا با دیو ییڑوج وچ یکہیخاط روا ناطلس بج
 جام اید کے جدی کس نا لا ايلرک راهم ےس ی اروا ایکو ماتا اس ےک سا اک اروا یت کوہ یک واب فالف
 رکرم اک کک یہ ےس ہقلام ےن سا ین بس ےنپا ےن لارداایگم آں یئاو ےس کن یکہ یخاط ناطلس۔ایددنوداف وی وکرمالانیجا ےن
 ھ2 کپ ا ںیہ روا یک وا فرط یکتا ےس یا رھپ ایلرکہ تقرب ںوتکقم ات ےک یب رفرواایکل تو ز جلا ےس ہد ته سیاره
 یا ےہ یا ایکو مولع ام اک واب یک کنی یاھا۔ ےک کارو یکایک اےس ںی ےراب ےک ہقلاوااکوہ گگناریکاک تالا نا کوا

 سا فرط قبر وج ن درایو 1کو فی پلو ناف هی کانون

 شوای با ےن یا ایک ل وقوات ییا ےن ںاروا کوک ےس سا ۓئوہ گام اعد لیک ےن رکرتوکں ونارلسم فالخےک نشروا ٹا وک
 تے مان نا ساب ےک قام ےس اما شاپ ےک یا ی اونی ار یہا مر فام دانا تم مکا اک

 وا واچ ےک ند الت سود ہویا کا وپ وک اوف کے سا ےس او کو کن سراتو حس لار طاخ یار رک
 کا ضر کشا س ےن کہلا اکے العا

 ےنںا۔ایگآ آں یاد فرط ید مز جلا ناطلمذ ۳9 ریس ون وا رزرو زر آیت نما اپ تم اھتاتکردیما
 کک اب و بوق گودرود ےس لوہا 01 "جوں یم ا بر اراد

 ای اور کج ی کک ناتا چتر ہم دوا گعں ورش کتب ےس دطیلط سین فون سزا ےن سارلچ.....: کن ےس ہلططبلط
 2 یک وکں وع ایکن ایک ید نیم کرک ذب تس دع ید 0

 هاب تاک ین بوش لار ال اعم ای و اپ سس اسد ارد ایگر کج یکی راکت را
 قسط ںوگول ثعاب ےک ےک م اتغ ت کر وا یارک اوج اھت یب ناپ چک 20 یو ڑوھچو از آولل وراوس ںیم لورم ایگ کت ربا سیم اون
 روا ی میش انشہاوہ شور ںاہد یم بج ددام ای ایگ واک ےک رے دوا یی وفد ےن اک طیف جو یک ناجوب

 اوہ یمشں یم یب عسلدحب وار ود ےک تی الو یٹادددو اکر قمر یماوکک یل دارا نو ےپارپ ہرمز جلا ابددصحےن سخ
 ورم زیرا یاب قوا زور پا ےن لا بج رواارقا لاہو سیر خآےک نا عش واب ےہ ےس ی ہتھ ن ای ذولا سا اطلس

 سما رداایکم اق سش 2 0117 روزا سوری و ےک ےنرکمولعموکل اوحاےک ساروا ےنرکک اوٹ کیل

 درا شرم سزات

 داہج ےن یاں ی اطا یکے اچو قفتپ جاش ےی یاب ےک سا ےک ییراصنروا تافو یک وفوا عنہا ہیخاط ےا ....:تافو یکییخاط
 وکں وتداز یک ادوا ےن رک ماسک لو ۶ف رط یگ سد الب ھتارسےک عر وفکب وقتی ولا یمادہع ید ےاروا یئد ت کٹا زع ۓا لیک
 کر ار ھا ق اسلا یاب آیفرش یک سو لب ےن لساروا ےٹا گاھپ ےک او ای لس امرا کس اونا اپ ےک تما وا نور

 لونوارو ایگ آس یئاو 2 یی نی کت الع یک ن دن“ وما ریما سا بج روا ےگ مے یک ایپ روا کوھ برک س تہب لٹ ت الج ناوت ایک ب ق ات اکن ا



 تورو لااقل بروی ۸۰۲و زا ۳۰ ۱ مر ....نورلفی رج

 ےک رکن ا مہک ید ارش کر ایم ع اکو اہچ روا کج ےن یا نار رکن جر ہاماک اھکروکر ےک

 ساروا رگ ورصاح کی لر شروا اچ لند پنج ےک فسپپ وبا اطلس

 تالاعےک تاور او ےوہ لگ نارود

 اکی گدنب سال ماع ںیم برخ اقروا ایر ورو ںیہ روزک اے ںوراگدد روا ںوج وف ار مز ۶اک ےناج سننا ےن نیملسا ریما بج
 رھی وا سین ارد اے زور انس لا 0 دکن ابعش فض دااوہ اکر شاےس شکر .aT o2 DSL ۳ مان

 ےک رر اپ وکر م کد س eA ر رحب ےک ایک ورش انک لک آے لاس اول کا شراره 9f وا رطکمت
 راد نشر وادی ت ی داو کک تل اہ لک ےس وہ ےس رکج ایک مار آن د نیر وا الچ ےس ءا رضقار تارا کس شا
 ےک یابی ت ککے وت ورو چوک ےک الع ےک ناروا نایمدوکیمارھنوالج ےن سا بج اید وچ و سگی ناروا ےتاگل گن آل یم ںوادیم
 کام وبا ات اکا ےگ تال لا ے ےک اودھ نی اج ںی ارم دات را س ناوم ات ےک لای وا شاپ ہدواا تا ںیم ناردیم

 ۔ے آے ا یوو ے سیم ےھج ےک یٹزخلا ںی سو زا زدن تمایز سس برو ےس اتا ےک روف ل دپ دوار اوس کب تہ کب رخ لما

 ایک ر اشااکے رکا لعع ا تج وا ےن رک ےیل ےک کنی یوں واوا یتا ےک ےس انکے شنا والا لوس لا

 تنر و او روا کل صا تم ںوہا یک علیک رج ےہ ییا سرم آے لا اے ساروا ٠ گہ ےس یار

 ےس ئے رھپ ناف کس نا ئی یک اوروا ے انب یر یت یک یک داف لرد ت ٹولے وم ےگ

 ین ولت ام یکن ا. ے ٢ںیم تاحغاب ےک ی اروا علت ےک قاتا رک لوس اپ ول ب۶ نب نار نب رٹروااوطمکن ب ہک زو چا ےن یا

 رای طرفی ایر لس رسد ور وسیع بکن تر ادا رس ارواح لا کل ورح مروا کرک

 وفا روتا حب ےک ے لو ےن اچ وک ولچروا ںوتیھکر ےنرکمماع یگڈدای اے دعود لم ںوئاردیم ےک کلی ئواو ےا

JJکک ا ییا ددی ج وی یک یکے ن رگ ہعقےک نیشکراوکل والا عر ا ےن نر  
 وین اس ساواک تر الاسپ نورا کیاوک ور مولا دکل وال تر ۹ے سار چپکے ٹیال اوم! ےک نل ےن ںوہ ناروا

 اید یکی یک ا ےن سا سیل تھم کر ےس ےن رک ام اکا فاعےک سا یار کور صاحم اک ا ےن داروهای کج

 نسب کری بسا یک آں ہئاد فرض یک یو ھچب یکن اطلس رک بت ےن یا ےگ جمے س ںوپریقروا لاوماوھتاپ ےک سادواابد ٹاکوکں نشو ےک

 ےل ماکت تسال را اون های هنس لا ات بر کس ام یار راس یکے رک یب ے ےل ںیم لو ایر فور

 1 شاپ ےک سا ہت ورد زہ دوا یک نج ےس لا لا یاس لا دم کا ی ںودایپ ےک ےس پام ھت اتام روا ےب ےل او

 و زا ا ایک ی ی هما لا نسب

 تے TS lT انی رایگان

 تسا وا ایکس اس لو دنا را ودروا های رار ہر اک اضررایود داور اپ ےسا ےن اطلس ے رایت علیک ایچ رایکاصر

 ایی لیے رک دے ر نوب وق ل اوا کی اروا ےن رکج ےک یا

 یا لوحات ےس انہ ید یقروا یکی ڑی رنو خپ وف ںوھ* ےک ےہ و رر اف وبا یرگوونرا گر پتوں وتسود ےس ا

 و اي نوح سارا در ت وکیل بت کا یکم ہہاغلاروا ترش سند ز لا غیا لس واباپس اد لات راست روا



 وکر وا ا ت فک ب یھ تے اھ زا ۲ متر ل...نوریظنموم

 زی اس بر هو اپ ےک نی ارا ی
 ایک اور لیک نج

 ۳/۴ لک سم جم هلو وت کفار ےہ ںیہ اہلی یک رگ را توم رق ا 2 :یرگتر اتے ومر

 یکن د کیا ایکو ری اک حزب کیا یک ب رق ےک شے لو بد فور شش انس لوک کاب ےگ ومر تشو ووت کک رگ ڈ بوخ
 ے رمت نو اروم نادیہ ےک ییا ےک وم ےس رک شا ییا روال زانم لس هو هک ست هود اہ ودب ےک ا
 لوح رد تو کر آسا بدر یوس ان کنون سج اگر 2و
 نایک یہا اوفرط

 رام ےن 9-۳ قلا ےنرکگ نج ےس ٹیک هر ےن لاک لا گرا... :کج تیمی
 کس (شزا ول ےک ہلا ےس مش اب چاله اکر ر تمر یم اوکں کب یک ہا ںاوک ل والا یوا ای لار مہ ر
 یکریقوکل ا ےن ا سیہ ر۸ .لاث تن بات اول ر نارج ےک هرم: ارلاروار گشود وب 2 روا شرف ایگالچ وک

 مهد ںیم کن ےس ا ےن سا ایکس انا ےتوہ ےترکف نج یب باقر یکن اطلس ایک آف رط یکب رخم اپ ےک ما ایدڑوھچ یدلجرگم

 یر اص هارو دوم اس ےک لا هه متال کس چ اش يخالط ےس کا اک فرط کی یا ےس اروا یک قالام دا
 نوک دروا تام ےس یا د ےس کد اہتوکراخ ےک اردا ےس ےک ج ےس شیٹ ماشو نیک ایا تم اش یا جیک ںوساج ےک
 هاب مات یاد کتاب اتر لوں ےک صا نج دنابا ڈا ٹیچر پ کج ےساروا ےن رکا ایر کشتہ ود ںی یجیجچس وج فریم ےتالمےک

 دابع یں ےک مت تاون لس زکس یا ے ال مات ه ترا روا قرش لا« وہ رت لیلی ایا یورک اپی وک داب آکا رمن

 لا ںول زات ےک بس بر یا. لو ترش شب یکن ا یم تاورحن ناروا ایکہ رہ اظم اکت ع ایش یڑب هزار یماےک ںودرکروا یصاعلا

 رت یے وال اوما مات ےک نا ےک کرام ٹول اید رکو اچ ر ط ییا ںی ےن سا بج ںی یئاھکو تعایش یڑب از مرا نی را
 آے بحرا بھ یارک اکیا ےک( ی وف) اروا یک کر کار وت کذب چت دری تسلیم
 ړی آو سا اے اب ات لودر ب یراو ارکان ی الاس کن یے اعرف یک نر نے سین وفیکں ویزا الچ ےس شینرش ری

 لاج ےرو ےس شارفاروا ےنریگکےک اتوکد ڈی کر چاه نوک الا ےا ےگ ٹپ فرط کل ورد هدر اامک

 ۔ےایکہراشااک وہ

 ےن لر سا رسد طور فر رلدالب تی دز« بم همت نہ ںولع اس مالت سا سن را

 ہا غگ آپ شید نوای ار ا کد ےس ےہ لابد ےس ڑی کرک ےک یو ےس آے ڑی یکرکب سینٹ تا ےک یرایت روپ ےس لا 22

 هک ايد اد رپ نا یھی سیب هات نرم کنگ نکن و مکس اما ناشر ظاط اتا یم ہر یلاود سم نافمر

 ےساو ےک تیحلاصم لیک فٹ واکر یکں وتو یز یک ا فرط یکن یبکس 1ر ما ود کے ہ ات اج ایکن ا کا یلجہ ںیہ زباع ےس ےن کت یامروا تعفاد

 ۳ چ جگا ےک یا ےس یا 1 ایگ سوم ے رقفا تعاطا کا گزار پس ا ںا اھ ررگگ نج ہلچج سج ناطلسروا ۓوہہ ام

 جو روا ایا ال فیلر ےس ںاہو یدک رم ا زا ولا ا ا ایپ موت

 ندا یر رقم مک بکر ناسا ایدرک افصاکیل اوما ےک رک یا ےنپا ےن اروا ایچ فر یک بار ای

 رطانرمن کلام ٰیلا نب دوصنم ات اک اطسروا ےس لچ سیم بار یکن اطلس رر ارشاد رکاپ ددب ےک یق یکں و اددنچ کر عن ارب یگدددم ےس! ےس

 :ایکد تہب دع یب ےک ماقےک ی ارور اے اطلس لب ام ق قت اسےک یھب یکن م یر واایگالچچ بما ےس ںاہدرجپ ایم آف رط یک



 ییترروا لا فلک بر ویو توی ۵ زا ۳۳ خرج... نورظیم را

 ءانوہ کم هدنآل جنات ییا

 تمالاع ےک ےناپ تافو ےک ناطلس اسم کس ی اروا

 تو رکراپ ربوکں و اپ ء یک یکں وزابماج ریما یکي رکاب ترول لاو یا یکں وینا یکن اء یشْنوفوا ندا ما ار لب
 را باد اب تی بم یی نقل شرب مکے اوج لزانتس بماج نم )میم! باذع وکلا
 ۳ آے ںوج ون ئادف ویکی تو یت اا تاز نا ےک وہ ےس و٢ ےس اج ںی |
 ےس ا ساب کس ئا رمن نات ےک رک سرما لو, هری گیت کا: تس لااھق ید باذ کا 6
 0 لدا ل گو لا: بر قکس نر چک شی تن کرد دل پاک وری

 ہک یکے شنی اں ا کس نت میاد کیا ان ید تمام -صس ء۶ لوق تب کن اے کتک
 ر رقیب را

 ی دروا مون اوو کے الو ہر وک اک ایک فو ہراپود ےک ےہ ےیغاط۔ درک یاو ںی وہ ےترکر فو نا ےن نیملس ریما

 ناک مر نر ناسا یورک ی روب تجام گناردااو+ لا فرطک ا ارما۔ےدرکط رش ساپ اوج تک ۶

 رواہ یاو کی ورکا ایا رش دایک لوقو لاطم ےک عا ےن یاس اھت ایکو نیقیلاکے ن وہ لییذ یکن اےک ا تاپ
 ںیم ب اراد ےک کک یبا ےک ںی اپ ییدنم اضر یکن ا لی نشو یقذد کک کب یوم ےس یا ےس ںی ک نون ما موتر
 ارت لوقف نوا برزو انرکادیپ تنش ناروا اکا اں یب U ےج والس نور جنس
 روید تار ریا ےن سا ںی نا سد yT ۷ ارٹناےن سا
 گری گم تسافو

 22 تملا یی ارماووروا ے آپ ےک ہیخاط ینا اش اناج ناب ےک ہیخاط اک وچ اے تالا خیا
 ےک تط لئاروا موق یک نا ےن اس مار وب ی | یروجوم کن اجرا نیا لا اھتدوجوم اپ ےک سا ےیل ےک ےنرک ال

 کل امن 7 ورکف شہاب سد حتا سے ر یم کہ کپ ماقما مقوہ مالغےک ءابآ اے باهم
 نیہ ںاہاوخ ےک اضر ےک ناطلس ساون ےک اکا ر ےن ئار ب ج روا ےگ ےج ییئاددد کر قاطی ور سس موس لیہ یرآ
 ۔ایآلایخاکے نرم تن وارا ورام ےسا

 لپ ےس روا اوہ لام ف فط یک افو ےک شاد وت ایا الاو ےن کام وبضماکت اروا ےن رکا ر تخوا تغ و رز یا ےن لا
 . کت اقا تس سا غریب تس رشید ا ایگ اپ ےک یا ود یک ےس اچو نک یاهو تا اکبر لو لا
 تاقتاط ےک موت یک اردا ہیخعاط ےن سا 700 ار ما ند ےرسود ںوودر یرازگتب ار شاپ ےک ںونام سمن ںوڈود
 و توقی کت لم ےن ںوہناروا کی رایت ےن ںوہنارکوہ ھا ید کان رز کس ساروامالسا راحششروا ےنوہ اھکاوکں وگول ےئلیکغ ن رک
 ۔ایگراہظااکت کی کں وف روا تکو

 ۹س - 0 یت امام ےس سا ےس کاچتروا تزع تان ےن نیم ریما : :تاقالم یک یخاط روا ن اربما

 کارا مال جور نا آش نفت فرق فک پاک ےک اردا نیک ریا ےس شا ف

 روا ید یب 2 ےا سم ےب اقم ےک لا انچ ےک لوقا ےن یہ ےک ناروا ن اطلب ےہ ریو کتب ہک والم ےک یا یتا یک



 شورا لات فکس برو د اتیا زا ۲۳ ال... نور طرات

 یوم لم هام

 ےن نیم ریما ٹول ف رط یک ورم مکس ترسروا یٹڑنووروا یگوہ یصارےس ات وقیئالسا سیر کل وقاکئارشیقب ےن ہیضاط
 ےن سامان ۓئاونجچں وجود ںیہ اپ ےک نا نیئاتک نج ےس تقو سا ےہ ایک ضرب ںورشیئالسا ےنایگراصن ےس بش ہکای کہ لاطم ےس یا
 کراس سامی کس ملت اف ےن ناطلس تاپ ے ناطلس لت ںوب رت یان ماقا ےس تہب
 یگ آں ہود رمز جلا لنٹتارود ےس ےنوہ ورش کد اہل ن اتمر نیک ار یماروا یہ ورک قو ےیل ےک ساںیئاتک

 سلب نما یہا ےن ارم ایک ر قم لیکر کتے مع ل با صح کیا اک تار یتپا ےن ناطلسدعب ےک ےن رکادا ایا رقرواے زور ےپا
 ےن سا اھت یس انکم ارع اش ییا سا او نسل یکناپ ےس بس لی ناادیم یا. ےس انوار طقلار یک احا ہد کر ایت نہا سی یکدوج وم یکں ورادرس سیم
 ءایکش خو روگ ںیہ ےراپ ے عر اردد کا ےن نیک ریما ںی ایک کد تا بیت رت اکں وگجروا ںوریفسےک نیب سار یما شمراعشا ےنپا
 ےک قالا بووک لید مروا رال نادار ب رک ہقئام ےسا۔ایکر رقم نارکناکن اوکل نم نا وبا یما ےن ٹیپ اھت اروا ےس انب نیب اد
 ٠ رغ وقلما نی ےنپاروااراتا یر نوبلا ےارواایکر قم نارکنپ نبی سود کیاوکی مالا ضایع نواب سرت دا وآداب

 نمک ل انور وما ےک ساروا ےن رک لاو

 تط اج ےس کر یر یک ادب ھما دا پاپ ےک ساووہک دہ اشا ےسارواایگں یم ےڑی کرک ےک ماقالا ن ھر ڈیل ےک دیبسوو

 والت یئادد وکرم یم نا ںی انب سینہ وکی کر مم کن رب ںوربق یکن اروا یک دب دح یک اپ ےک یاہو ےن سشئایکت ا الم ےس سا ےن دا مک
 فصلی را لیردنم یلا نب یگ ز؛ اکی ہا نارود سا. کف قو یر یگ روا لی ےیل ےک لایک میپ ناوک وہ راق ۓلیکم رکن آرق

 لانا .ایکک یل وکل ٦جا ادا لی مر روا میز فیت کن اه بینم ریما ساک رعب ےک یارک ایکو توان اشر
 . نوعجار هيلا اناو

 تاعقاولس او ۓوہ لئات مولع یکن اطلس

 تال اعےک جرراوتں یم تموکحز ان آروا

 جینا یم برخکب وقار یمادہع و ےک ناک العاک نا ےن ںی دب کن اوہ ایپ شموزجلا بج فس وا نیملساریما
 ےس ںیوگول ےن ال موقر وا ارزو ےک پاپ کس لا کت سیو لس لا نیا ١ما ایآالچ ے یر »ول عالی بچ

 -.ل تی للا
 تمرین اطاس تس نادلا- ےک وہ یاش کوا بس م ی یل تھیم ون زاوا ھر قاب اپ ےک نا بج ےک کر اپ دن ہو

 درس ےک تصاظن یکن ا سی سراب رود زوم لا طفل یر ولو دیق ےس د ت ایطع ب یکم ق ل ےن سار یو٢ لا
 ییا ےن ا یر رہی فرط کیک ی ںوتسار یب وتی ا وغ یورک( توا کت فای لا ایک اوم نب اور ےس ما ےس ھی ایات روانو یک
 ا ایپل اج ے ںاہوےاوگل و الا یر ورق کت ما ام پرت نایب تاپ روا یک ےس بس سی تم

 لود یوم رورو ںی ںی تموط یکی اوج ے نورم کرنا مات اوہ ےک فیر رواہ ز با ےیل ےک اروا الس ےس تزروا کاتر تابت

 ۔ےۓ وہ اد لیٹ تالاعرادناش ےک ینلنْوا تودے ین ۱

 . ےن سایت ایک تس سا ےن نیملس ا یماوجام وہ ترکی جت خم ہرہاعم سار اک نا ش یضاط سا اہ وذ ای آں ہئادورزجلانااطلس
 وا سول نہ یکایک قم یمااکں ودحرس یل غموکس الا ۃیطح یئاھب ےپاروا یکی ام ظن یا وت ایکو م تسرد اوم اک نا بج نکال وک



rirسوکر وا لکت فک بر ی۸ ویو زا  

 کرامت مر وا اف تس لابوا اش درو تک لالا برے رکاچ برخم و یدددم ےس اےس عن وفرار نی ۔ایکر تی
 اں ووراپودوکل والا

 فالغےک نے زرار ووا ان لو اب سا ذس لرد تبار ق لارا د ےس اوو کرج :توانب کسی روا نھ

 سا ےس ےن ی ابا اب سا ےن ناطلس یدرکغ رشید تو ناب وای لب فرد روا یورک ت واخب
 ۰ ۔ںیکئاور سیون کسر اراک سنی سنا اچ یھجہواوہ یقوشاکےناج

 لرکرافا تعاطا ی 5 او رایود ےن ارواب زا تس تشنه انا ور مرن ںیم ےراپ ےک ےنوہراد رپ ےس یئاھب ےک ۲۱ ناطلس

 ےا وااو فرط یکی زانو ایزو اب کس یا نقل یا ست ی عاری اس نام راس ترا
 وبا ےگ وم ووز ف وے کز لو اک اول گا فرش تو ےک باب ے زا وی۵ بج ر ںیہ ود ایکو راشن
 ر کے کاروال دے اطا ےک اےک یک وہا روا ےگ لع طار ےک اک لوب نبات یا ادبی نی سیراب الا
 اوہ تول یبہ شاویبےک سارواءاوہ لاتا سیم نابعش لاس یسا اکی حلب نب ب وقتی نب ھشیئاعپ کس ا ایگ آں یاد فرط یکن اطلسرحب ےک

 تاپ موکت عطا یدرگت وافب بف فلش نزاطلس لات مو ال رقرعلق نیک رسا فی تر... :تواخب کن اتع مرت

 روا ںوراوس رواہ کک ےس اروا ے وہ ےھٹیکا وو 0 20 ابد نالعا ائ وہ

 ناسا بس ياري اکا کوہ نق ےس ایگوہادیپ فرخ کن اج ین اکرام ورود ےس وہ ےس رک کج ےس ساوقتاسےک ںوخوف
 کیا نا شل مان ام یگد ےد نکا سا طر ش یکے اج ےل ناسملنےن ناطلس ےن یکب لط
 یا کاایک وکار م ںیم نامر لاس یار ایگ چچ نئامسملتیاسےک لئاروا لوک ناو ایر ها لا ناسا یھ

 ےک نامج یب ےک لقتمیئوطل یکن بیان ارود یا 20/9 2 - 

 ,کدرگتااخب فال ناردا آنا

 روا ےس رانا ےک راے یک سیصو یکے انب لو اک وسوکسارواایکر قمر لاس اک وج فوکروصنم ےک کک ام وا یئاھب ےپا ےن ناطلس

 وبا لاپ و زور وو درک لم فرط طرف وت وہ اپ فوخزواربسےس ماقم ےکر میئاھب ےپا ےس اچ یک امرا ادا

 کیا وک تر۸. لوالا دام ا ایک وخوا ن اےک کک ج ب وغ ے ںوہ ۶ےک لقوا تیر کل ون مارک ا ےس لوس« طلا

 ایک وکم فاراد ےک ناطور ےک سارا مے رم

 افق يانب اصل داپ آن س وہا کیک ایک رد ےس رکے لیک رکج ے لق نامر وری دا س کا ا ےن سا

 ےک اک ں اکا سارک ار زگے ر ولسو الپ رک ایہ ڈول نرو ل جج یک رط کن اتا ےک لوراوسراب راه قید رپ یوکل وتسار

 لک لانه لا وو مرچ ےک ناروا ےس دق راس تب یکی وخ ب وغ لک اےس ااا وہ

 بسم ب درک ر طرب اھت رق ں ابو ےس لغ ےک ند مومو کک ین بکس سارواایگم آں یلاو شئر مےس کتب سرخ آ٤ےک لاوش

 لہرا دعب ےک یا ایکو ہ فرم سیال ر مرد ییہ ادو کے اے اہے وبا ید

 راوی ان پاو طب ہک تا فاض ےک ساروا ارم ےن ناطلسروا یک شہ اوت یک یا ےک وتب مک اقرا رھلایکوم توا م ےنانردیق ےک سا

 فصنرواایگرکخ کفر کنار یونس ڈرک یاب ےنپا تا ےک سات ےس سیم لوراگدر ددرد رپ ےک تموت یکن اوج اہک

 : ارتا ںاہو ںی ل والا تر

 کیک ی داش یہ ا دقو ےک ہار زوروا رمو باہ اےک ما ناهار نی کلا

 ےیاطم اکے واتس آرد سا کر را ناسا اپ اک تر ےک ئاوکپ اب ےک سا لے سا ےن سا

1 



 ۰+ ص0 هویج هزا ۳۵ خشنالج .....نورلخ نیا نج رام

 ںیہ ےےلاو ےنرکن اب ة سا چہ کا یج ای درکار و وکب جاح یکن ا ےن ا اےس آے وہ ےترک

 لوث ع اطا یکن اطلسےک شش 1یراو

 تالاح کس ناجی او ںیم تع العار مالا ہاری روا ےک
 یت لام اتم اب ںیم توک ےہ چو یاسر نواحی وم کس رورو راکت مو یر مالا کب ن اطا ا وایت نب نیو

 اوراق والا ورا هستن زوج اس منا نشا اراک چ ہد ےن الدم تاند کن ا بج

 .ےگ رکن لام کہ کا یی کک تے خ تاب ہی رداایکومادیچ دصروا یگصپران نایمرد ےک ناذتاوہ لاقتااکن اطلس بج نکیل کرتا ی
 وبا ےپا ےن تام 1ثرروايلرگض مت مشق ۔رھال! نیا اوج لات کناره دن ایگوہ لاش تع اطا کت سو ولا ن اطار

 ولا یئاھب ےک سارا درب ی فا نت یر جو نایمرد ےک ر تالا نہاد وا ےک ایر رقم مارب ںوتلقیک سارا شی اووکن سا

 نیب وبا ییہ تعلادضم نایمرد ےک ییراصنروا ںونامرلسم رجب نی لو لوک درگ ہطانرف کس سا ےن لیلا ناروا رح

 .ایگالچ لم تعاطا کب رخم مکاحدوذتاوہادپ فوخاکن اج یٹپا ےس ندای زیکر ھالا ناوک ولیت

 روا ےک اکنون شرت ےس کا زکال نہا کک ایک اتوکد کی ا شی ح1۸ .....: ود نایمرد ےک ینئاطلسروارمتالا نا
 عید ناکامی الا قشم کس نا طاع ماکت مارا گو بای نتنزایسرد- ناطلاس

 ےن سا لا لیک م اکی ا یھب اپ ےک ہل ی ایگ ادر و ےس سا ےیل ےک سا ود. ںی بلاک سوم راد
 تافافم ےک نآ ی0 کس اکے ا ےن سذ کت اقتام ےس اں الم ایک کوک فرط کا ل۸ا ایدڑو چے سا .
 سام یاش سلما کک تایی لپ بن سون صید ےس را تارا روال کا د
 دارن الو فال

 تنالاص کس آل اهروا اش تع اطا( تواخب گرم اداری

 ںٹ”ح ال ڈ ےہ لاوشخ آ۔ایگالچچ ئارمروا یکدرکت واخب فالخےک سا ےنرماعوبا یب ےک سا ذق یکم اق ںاہوا تا ںی صاف ناطلس بج
 دات - لا ای ریش ب ےس کا نال لورم کا م تفلت ےن اوطک نہ رک اح سازوا درک ورشانی د تود فرط ییا
 رت سیم وج روا ایگ فر یکل اما تی ترا وار ار هر کن لا گنزور کل شا, !مذ_ ناطلس لو تسلگ راک ی
 را تر رش زور ےک ہف عن لاطاس ایا گا چ شہر ہاعم لاج روااب درک وت اکربا لا نب ف 2î درک افصاکسا
 وے شار فرط یکس نا ےن ساری رک رپ فارطاے یا رداایک او تس لوس سروش ےس ےک

 گلم هایت ی اسدی کا ۶م

 ایگ کوہ لو کپ ےس تشلاخم کس روا یگصئپران یکپ اب ےنپا اکر اع با ےب ےک سار افق یھچم یڈاربا نب ناونض اکن ا ںم نیلقم
 زور ید وا ایکرایتن نام ےیل ےک یارو ید مانا ا ےن ار نہ ناخ ںی. ایکالچ ناسا تویتر ےک اون او ےنپا شی زاغآےک تلے

 دل بال کیت ادای ار تس لا اي را کتی رپ ےس یس اوا اطر بے اےس اہو کت

 ےہ ےہ یا انچ آلا سایپا ھت ےک ےس ےک یک اوج درو کس ساوکا وطن باو وکلا کہہلاطم ےن نار مٹ نب نا



 وکر اق فک بر ی۸ اتے اھ “زا ۲٦ رج... نورظی رج

 رواودیشپ ےک لد ےک ناطلسایدرکریقےسا ےک ر کل مت سا تاک الکتف ےن ینا ۔ایدرکراکن اےس ےنڑذنےک پیارا ےک اض ےک ٹپ
 ۔ایلرکودارااکے نک نج ےس نام تے اروا ےن راب وج تمایخ رت! وتمروا ےنیکم بق

 ۓےنوہاریپ لس دفاتر نا تن:

 تالاح ےک ےک رک باقتمروا گیج ےھت ےک ناسا ناطاسروا

 روا ے تاج ایپ ہخ یف: یی کاتب ںیہ اگل الون ککک یکاص رکےن ےس ہمولمارم مارک ںوہا ےس بج نایک ںولیآ وود نا
 خاتم دم را ولت نایک ضجئاقرم تافاضم ےک یصآ وا مسوا بر خم روا لو بج
 ںی یکن اروا ےس ر ےتاھکب  رف لاوحاےک نا ےس یو یک مج یمر یترکباطتدم ےس نارکاکڑ بک نج نایمرد ےک نا تو ےک مایتلاد لالنشا

 ۔ےہ ایکن ایم اح اک ممے سی نج ںیم وہ یا لپ و نیرو کس نان رو ناب نت اخراج یلوہ سل
 ا ر لکا لغ زنگ ےہ چیک رکی کی ےنپاوکن ادب نی یگ ادا یا رپ نیر مفم ےن نیدحوم ںیم ںوگپ سنجے نیم ناروا

 ایگوہ طلسم رپ تول یکن ا نکا بت نہ ب وت رو ایک م ناشناک کر ابق یب بج روا هد کس تصداقم یک لا سیم ںوگ رتب اار

 درک ال اتوا یک وسفارم تمموکقیکن سار مٹ ےن تمولک یک ا ذی یودووروا ںینوہ لاش یم ںوراگدد یک ا سیہ وف یکن اروا
 7 روا ےگ وہ راوتسارپ تمولعی کس ا مد یک نابع نب ب وتب بج روا یک کیپ اراب کرتا رود ےس لا 77 یئوہ تلر وش ںاہج

 ودار نا وا ےک کلب تم یب ھگےک سئاروارکےد تسکنوکع وف کل لاروااید کور ےس ذح ڑب فرط یکت صدام یکس لاوکن ارم

 ےک اے مکا یر وا ایگ ٹول فرط یک اچ ہددعب تک ا شیٹ ںاہدرکر ور کوکی وک اےک کودم یکن اروا ےھت دانز سہ ےک ساوج ے

 ۔ےایگن اب لہ تالاح
 والا ک۰ا ےس کا اھت لکا م اقم وجو کن ہک نب ب وقع ناطلس ںیم سان تا آیی اوو و بج روا تر یا تی کں وم اکروا ےس

 ےن ےک ےک ود ےس ےن آف رط یکے ران پا ےسا ےن یارو ایگوہ ایپ فوق ےس کلاں ےس داب ےک تصویر وا نی

 ےن اروا یک باکو طخ نار ئل ےک ےک رے !ےن ںوہناونےگ سیگینر فکر تقارب یک ا ہدرکاوہثدخ یار ۔یگددم کی عاط

 تالاع نایمرد ےک ہیخاط روا ضالا نبار روا ےک وہ ریت” الف ےک یاو ورکی روا ایک ن ایہ ال ا از ع پا ےل ےک لاروااید ا یا

 تسطم او ب وقال نہ فس ےس لاذس لای ارشد راچ وااو ےک ےن رکود تا ےک ناپ ب ب وقع ےس اروا بار

 ےس سا سو اے۹ ےن شا ذق ید الا یک کد شپ یکن ہار فل یم ےراپ ےک دم یکن ا سا ےن لو ناروا ںیہ ےک رکن ایج مکا جیک تو د
 دل جاده فرم ادا هدر ته کن ای میک یج اڑان بوخ اھت سی نی ذی وجوکن و نہا شٹرنوزرخروا کج

 ٠ اکن اءایکر نون سا لاو یک بت ناز نت نا ار یاد ویا روا....:تافو 1 نازم نار

 فرط یکی اوو بج رو کلک وک اتم ےک نایک رک لاک بلا ناروا ےن کک کج ےس نیب مادر ات ل یخ
 ےک نا ےک ناطلس ےک نج دحومروا ےناج آب الخ ےک نیب مونہرپ عار ہک قل ایخ اکن اء اگل وان یک ں راول د ںیم بات نایک ںی آ

 ےن یم کے دنر کوک تاپ کا اکے یم تیصو یپا ےن سا یم لایخ ےک ناروا یگ ےۓئ اج ڑب تو یکن اےس ےناج لت سیکن اطلس

 ےل یم ےس ےس اقم ےک ناروا انکم وجر ےس تم واتم یکن اے ںیم یب اھت لک سم ہہ اتم ےک ناروا اھتایکع جر فرط یکن ادب ےک سا

 ا ںی لصاح ماقم نیت وا مے اپ ا کرک لات و
 ج تو لس روا لای زنا مک رگ ارا ارور رپ ی باقی تل زا ارواح تداع لا لواترو



 سورو لاق فلک بر و د اتوا زا ۲۶ مخارج ....نورظنم مات

 ریتم رعوهروا ےن رک نج ےس ہا روا ےن کب لط تصولعی کہتی رغاوکں ویب ےک ساروا ناک ےن تاب یسادب ےک سارکاھت لایخ اک نا
 دبل نب بر وقتی ناطاس وکیئ اھ یا ےن سا ذق ایگ رک نادم ےس رر م یہ اٹ کس اذن ایگوہ توف نار بج روا ۔اھتایکو دام آے لیکے نڑل
 ات لام ےس سا ےن یا قبا یم را ےسا ٹری لم بناب کل اروایگ انا اپ ےک اےک اپ رنو اپ ےک نا
 -ایدانول فرط یکم وک دوا نا یڑوخ یقونےادواایکے در ہاحم

 ےن بوقن نب فسر ےب ےس سارواایکوہ تیف ادب عن ی بوقت سم ثھ رعب ےک ساروا......:تایفو یار بکن بوق

 ےن ےب ےک شا یر رم یکجا ن روا کرک نان لا دکل لا 2 راوخ و تمجر روا استر ا
 یاووروا۔ یول ی تع اطا کپ اہے اور ایکن ایہ ےن مہہکا جی درک داگپ فالخےک لا ےس درب کی وک نیہ زو ےک ناطلس

 مکا یجردااید ےد ماقم یجد و رابود یب ےن الا اد ےپا ےارواس اکرم یار ےس

 ے یا ےن نان کاک دا فالختس اھت ےک لا ےس یک ایک اد کاو نر نا چک
 ےپا اد وروایکر کیو ار مووی ا فریز اکذ رک نج ےس نا ےن اروا ایم عضو اطلس روا یر اس سر رپ

 ا ا کک ا کا سم وا لا کا کر ر تمم کام وک لاربع ریما یی
 وک وتیھکروا ںو دب آ یم جاوے ک سا ےن لا ذو انپ ےس لا اش ںور ارب یک ا ےن ںونادوا تم وہ دن ہعق ویک روا ناثع اچ تام

 ہد بج بدر اپ رب وکں ور بسروا لوتشرو ےک ساروا یک را کلا گور ی ا روا ایگ ات نریم نوبل لا ریدر اب کاج

 روا یر یش یز ابرق ]یو کت دابع یک لا دی اغصلا نی ںیم یار م ید الہ روا۔ایآ تول برخمر وا ایگ الپ ےس ںاد تاکہ
 ۔ایگے ےک کج تنو ےک توافب یکہیضاطوو تس لو روا رر لاد

 ناطلسروا کت و انب ےک ہیبخحاط

 تالاعےک ےناج ےئل ےک ےن کک رج ھتاسےک سا ےک .
 ےر لودعر روا ےایدڑ وتر پروا ےہ یورک انب ےن اش ہیخاط ہک ٹ الط ےس ا و اٹولں یلاو ےک رکفک نج ے ناست ن اطلس بج

 روا ےن رکفک ےس شیٹرشروا ےنوہ لشاد ںیم برتر ادوآل ان رب نفس دتا نگین چک دم یک 1

 شیٹ فارطا یکس وا ایکس کد اروااوہرایت ےل ےک اش چ1 خلا رو ب ایکو راشا ےل ےک ےن رر مگت مرا دالب ےک ہیخاط

 اروا بر ومل ااروا 1تا یم ہرومج مترو یکے کچ ےک سا ںیم لوالا دات: ےس وہ ےس رکج ےس یز اطلس روا کت دایر

 ےگ ےاڈ واک ی یاو: کوڑی یر یا ہی روا  لوفش اچ راپ ردن رای ےک کیچ وک وارتا ۰

 ای2 _ لس لہ لیوا ایک راھشاوکں ور سفا ےک ںو بی یر ےک اسانس ناطل سو ار کرج سا 2

  تس نادراپود ستار روا ایام ز آں یا ےن دڈئاردا گوہر شش نارلسمروا یئوہ کچ یکں وی رب کز لارج ےہ ںیم ناعوت
 برت ی را ےن ںوڑ یب کرک ےک ناطلتروا ےک لج ے لارج ے انب روا اکو یل زم ے گنج ےن ںدڑی ییہ ےک نشر وا کک ج

 1 0 گارا .E ر لکو وار نیر وا ایکو م لار ںیم برادا ترک یب رھی اتا م نبر روا یک رخ 1 ناضمروو
 نر اٹ کگنجرددع ےن اہک کل اپ هک ےس درک اف راک لاری شرق نیس نت یک روا یورک لن

 وال ما وا فرط کہ رمز جلد واایگالچ ےس علقودوت ایل کور ہل ےس عفزداایکک تے ا لہر کو مروا یک روی کت رور دامچ روااپک

 -ےگ یب کن ایج مکا یل یکدم یکے رسود کیا ےل ےک کو دتا ےن رہیخاطردار مالا ن ہارواایگوکب رخم ل زازخآ



۳ 
 شور دا لا فک بروی هو توی زا FIA 2037 نبات

 الام راد و و تحت

 ہوے لئ فر مت نزار تک ےک ۳ 0 20

 ټا رب کس کما ااکن یاس وز کرک ا بج

 ا یکرکہ اکن ارو ا یگ نا انتخاب لااقل هو بسچ رواےہ فیىرط لپ یک ودصرس ناروا
 روا یر اکے ر۷کف نج ےس فیرط ےن ہیغاط یکی ھت خوک رد کلہ رس برا
 ید دادن ےک ےک کار وخ یک روت اس لات مایا ےک کچ ےن یا روا اکے س رکود یک یا کے داپ شامل نا الی ےس

 تااآروا- کس پت لا اش سال لار ریخاط روا ایکن وان ےس عا یب ےےثاحمم سا ےن ںوہناروا یک

 روا نگ وہ لت ام ںیم درب یک وا نام نا روا عزاطلسرواے راں لارج ی 1 اروا ایل کور وآل قرواوری روا ےک صل.

 هاگردنب از

 ۔یگدددم فرا وا« ور يا بیس سال تافل

 ار اچ لس رود ایلاپ ہل رم سئدعب ےک ےن رکا لو صا و ایک وف ےل ےک ےن رکن ےس ہن ط٥ا فر وا 4 :کج ےہ وش ایل

 نت ےک رس ۱ےن دہ ادر جت ےس رش ےن لونگ آک نے در صامو دا یک کف یرط ل باک ک کں امی اد یلاح ین کت

 ےن ںوہنا بن ج رواایکا روپ دی انپا ے ناروا ۔ایدرکرادرب ےتد شو اروا ںیہنادوا۔یکر کک ےس نا ےن سا یی یکت بات اطخ ےس ہیبخاط

 یک نب ےن وہ رار ےک ریخاطتس اد الانبا الر امم

 ںی یتا وہ ر اورجب ےس ںوعلفج سض روکے ک سنا ئل ےک لنا لیپ ےس کادو گتالام۔ رک نھ ارایش عا ےس سا ےن سا

 فط یک دم فا کت مطلب ےک یسادوا ےنرکک ناطلس ان ناروا ےگ وہ بارخ تم الاھ نایمرد ےک ںوپود نا

 نیٹو ےک ںودنشاپ ےک ےل الاراد اکو یمن ایم زو اروآ سیب نی لیہ مار رفریعسوبا سد دا اد فر

 2 نو کاطو زات یا E Lani ا رودرا دپ

 ها رخ لو ےک یا هوا لبالا رن مر نا تر
 ناب کر طنز امت تان اوج وٹے اے سرگرم درم رم ی کا

 اد لاو ے ات اج ایکن ایہ ہما اد اما

 ےناج آس اب ےک ناطملسےکر تالا نیا

 تالاع ےک ےن رمکت ات الم ےک لںوپود نل! س۲ی روا
 تومان نما ول آ 7 او فرط یک جالا نیادعب ےک کرا وتس یک ص اقم تاھا روا لایک کت ای رور ضر امی پے یا ج



 سوکر اق فک برے اے ۰ ۹ تر... نورظن رج
 اطلس سن برایم بت ےک نشر کروا رگ قاو روا رد ےک تبحع لا ام موس یخ درد ی اا
 ناروا ایگالچ ترا ین عادی راي دستی ہدحقلاو ےک ر کہ داراود ںی ایلر کم مز تپ کای دا ےک
 نام نج ناک ترضحنوج اھت کیا ےس سیم فام ناوج قو ران اش بس لب نمک ات اپ ےک ناطاس لےے وک
 ےک ا یبط قی اوہ دداےہایکل ٠ان فلسکا جات رغ فح ےس م نات ےک یم ںوقالع ںیسصنئن دع یلات را یش
 زا اےک اروا یک ام سا نرو یئاھپ ےک لاروارماعوار یما شوٹیب ںونود ےک ناطلس ںی ےھت ےتوہ تراوےرکددعب ےک

 ا آیا پ ےک ا روو ردا آے ےک مرقم ن ےک ناروا ےل کام ےس اچ کس لود ناف القا نا ناطاس مه یک لم یش
 7 3 چر کیا اروا

 ایکل ویر زم ےک ی اروا یک خا عاو لودع ےس تمالع ےن ناطلس وا یکی تاخر زع ی ڑ وچ یکم یڑب ںی ےس اھم ےک فی طے ر تالا ناروا
 ایگوہرادرب سد ےس ںوتکک سیٹ ےک ںو دھر یک نارنج کس لار ندای تی دوا ایک ولس ن ےس یا روا
 شے فرط کس اما سیم رخآےک ۵ ےل ناروے واور کل وج ویک روات لئاش یم تع اطا کب رخم کام رز لج
 نج تیسزو روم پا ےل ےک کن حا س ےک سا ےن ساروا یل ےک ےس اک ےک فیر طو تا ےک سا شی یک اطاسرواایآ او
 نااسمات ےن ناطاسروا ایگالیچ ےس نابوروا اک رکہترس سا رگایکک نج ےس سا کت صرعک یا ےن سنا ای کر اس یتا لئاب رخ ا!نیبر وعسا
 ےگ یب رکن ایج مہ کا ایر هدارااکذ کہ رص ایم اک اروا ےس کج اے

 وزاتملفےک یا اسیزوں لک کشر

 تالاع ےک ےن وہ رادر مت ےس یا ےک نلاطلسروا ےے دنوروکاط
 نب فسول نج ید ہک روا ے ل مٹ نیر م یب بسناکن اہلیہ لایخ اکن اروا ےھت اس رک نساطاد یقب ےس فرط یکن یر میز دون

 ےک ناکامی سر بش نان کنار تا ںاہ ےک لاطاو برا یھی نج یمارحسمج ںیہ ےس شیوالوا سا یکن کش
 ےس کاریگر الواو وروا واچ کات یکنا ےن تسایدرواےیٹر کوہ وفاڈراپ ےئ ام لوح ین ات ہشییبورسلاے ہو ساروا نگ و ہاشم
 مگا یہا تاں یز اے ےک ےنرکک نب ےس ناسییعس بج ولا تکس کل ا ےن ںوہنارگےھش ارگ مام توک کاپ ا
 ایک روش شے راپ ےک ےن کل مت کک چاپ سا ےن لوہا کک انکار نہ یوا مارا دا

 یگدیعسےارپ ںاہوروا ےن ٹا گپ فر یک اف دلا نیک وارادبقت ںیم نان رپ دالب یو وو ایگ کوکر وا یکم انکو چ ںی ےل امم ےک عناووروا

 ںیم ےھج ےک یک اطا یب ءفیل رلاد لب اھت ایك مین اہ وکں وہ رادلم کس اروا ےھت سو اد لب برخم نیر ما ےس بج روا یت کت افد
 بسر اتا اھو زات ج یاں برخمر وا ےت ےئل ےک یس ناایام وار شے لاروا ئل ےک ےن اےک نا تافاضم ےک ناراحت.

 7-0 خلوت روت ےہا ےسارواےھج ےج ردنمرکگ ۲م ےراب ےک ا کوک لار ورا لقر ابوبض ےس

 اوج وکر ون ےن ناطلسروا اھت اوہ ریپ نت ام ںواو ےک نا تھی ر فرط یکی ا ہو ج روا ہوم الاو ےن ڑی رکی اشیپ یک ں وول ےک
 یک نہر مارو ایر رقم ال اره سه او سس نقل نو ارعا ےس ےک یا اھت اٹیاک کک اوبا اب ےک

 تاک شیئاطو زا روا اچ بق هرس نا رب ےک تافد پاپ لا ذس لو ںی لس شاداب ےک شاروای زولانب
 ایگ یو ی



 سٹور وا لئاق ف لیے برش دم تیا ےہ زا fe لج ...نورلف ار

 یتاروا ںوراگود مم ںوناوج ےنپاوکےھجرواامنیش عحجراتدورداای درک افصاکں ا رکا وباقرپ سااھقاڑپ لام ھجاکس رم لک لسارداابداشہ ےس ناہد
 روااپلوہ توا ںیم ںوتاردنچ رک تانے ے دک سا یی ےا گز جک 0 اپ ےک ناطلس روس وایرس لور اورم کس

 شکن اطلسر چت ایلر گور صامم کس ا ےن سا ئ0 7 - - 7 ررر ذود اے اطلع
 میا ے فو ےک مانا ےل اعم یار اما اکر روا یل رکۃ اڑ انپا لم نارییم ےک سا یھب نل اروا ال لا ےس کارول یک ت ےک سا
 ےن ساروا کوہ نیق کے وہ روکا ےہ اروا یوم ریما ےس ےک روا ایگ ڈے ترش یکے رصصاح گدا آ آالچ اپ ےک ناطلس تاریک
 اوج ےن دوا 7 دےد تاجا طلا تام کد معلق ےس اطلس ےس اروا شناس تسمه
 _ایگگگاھب فرط کن اساتزوا

 EEE EE E ےہ

 وکں و یر سا سوت روا ای عفو کل انا نرود سارا او مون ايد عفو کس الہ اکے یت یا ےس کا وو ہک

 لوت رش یا شاف یکی ا اپ ےک ل شعب < تاج لپ اپ کس ناطلس هد ام اپ اپ ےک لا ےنرماع را اداره

 ہوروا اگل ےن اس ےک ساوکے ڑی کرک. ےک ی درک و ںی ا یو آان کیا کارا سارا سا سلنا ک رک
 ڑوھک ےن ںوہناوکن اھت اپ آں ولاد ےس رب گاج س ںیم سئاوخ ےک سادو اللہ وک کس لا کت قو ےن ناطلس نا گالچ نئاسماپکت ار
 وہ ےس لو الواروا ںورادقیا تب غانا نایب تیک رف راع ےھت ایک اگر س دلا اےس ےناج اپ ےک ناطلسےک ناددردااید

 روا ےراتُأراد ےرہہپ روا وا در تیا ںاہو روا ای ایلرکضق ریاطو زات تلف ےن ناطاسروا ےگ ى لے مئی ج یناطلس ہو ےھت سوق گل

 ای آباد یا فس الا راد ام رت اس لدالایدام و۲

 راد لب سرما هک اطلس

 تالاح ےنآ فرش یکہرامھٹ ت اچ روا
 گنج ے فیل لعرمزو ےنپاروا ےن رکت امخاوم ہت ھجتاسےک لئاروا ےناج وہ یشارڈیجاسےک لادواےناج یا ےک ناطلس ےک ر مج الا نبا
 بسا پاک ال ایک آف رط یک کی رلادالب ےس ہرومعس عت ماعوبادعب ےک ےن رات او الوا یت اہ ہم زو ےس وزرا سراب 77

 شرع اب ےک یخپپ قلت ےک نا ںیم لو ےک ناطلسکنویکے چ نات ڈے نارق ب گو رو جات نکس لاا
 ید مت ۶ ںیہ ایکو اردو جانگ تساروا کتس اند یک ارے نالے ںوہ رھپ ے رے رہ لاپو کز ور کہ د ابات یک
 ,E و و ج ی ج ںالطا یاس اھ دنار مار وا سیم اجے ںی اه ماتم اش تم مو اددرک

 اگے رک شاروکپ اب ےنپا دو حر طلاق لایضاککل ئا۔ ین ناھٹ یکے ن لس نام سام
 یک ٹی سرد اینا 2 0 یورک +7 فلت یداد کیوان شاه سارا

 فرط هراز لر ن ںیم فی راد لب وای روم شرت هو لب ایدرگرود ارور اه ای راز تس یر اتروا لک سا.

 ار لنت نگر روا یارک کب 2 اردو نت ناو وگپاپ کس یادواره نایمردک- نا ی شی وا يا
 دت ےس ےل ےک

 روااوہ جو1۹۳ واک اے ہرا لکا کن یے کارو ےک توک ےک نادا کپ ناک ےل لھ یر روا

 اين اب ذاکر وا کج سنا کچ کت واقب کا ےن یا ایک وی اوو وادالوا یک یر باریما ےن یارب ےک یا



 تور والت فلک بر و تے هزا ۳۳ لج نورا

 روا ےک ےک ال ںی ی اف ء اتتع اےک یار واایگو ب تانو شو ۸ سر یف سہرا امج کک تلا یر تفکیک م یسلس را
 فقر حب کس شاوج اي ناطاساداداکن ا ںیہ کس ود ےن کا روا یگ ایکن یو ںیم ناتسرقےک موقےک لات باہ ےسا
 : ےگ ین ایک ایج ےہ

 ل
 تالاحروا تاعقاو ےن اونو: نایمرد کلا ارواے رص اجے ڑہ ےک نامسلت

 نا یا دعب ےک ےن رک داب فالخ ےک سا ےک ر تالا نئا روا ہیخاط روا ےناج ےل ےک ناطلس یہ1۸۹ ےن نار ب ن اع
 ےب ےک موت تا ےسا ےن ہیضاط روا ایک اپ ےک ہیخاطوکدی رب ناودرورپ ےک تما نا سری ۱ دا ید تفرط کت ساک ں وزود
 ایکل ایخ ےس لو یو ےس یا یک اروا او اپ کس سادوحسص ای لا ےس ںیم او ےک اراک یک کی ریا
 سنا هو تاپ هکر نیک ےک سا مم لو ےنپاروااھچم یگدایزرپ ےنپا ےسا ےن ناطاسرواایکا یا ئل ےک ای ےپا ےن کاک سات اج
 " ایکو راف ےس ےناھمےک

 تالاع ےک سانا ناطلس لو 137 رداایگوہ ت وف م18۳ لام یر وھرایک ےب ت مو قیا اش یغاط روا .“تافو کن اش یضاطت”
 بج روا کم شے سئاوکت ایام روا یک اق الب ےس یا ںی اط روا اپ ےک لکارمتالا نا ناطلس ةت یگک٤ وک رط یکے نل ےک و داشہ ےک
 هتس نا ار اقشار خط نيرو جت ےس نوزع رہ ا نارق لا نہا ایکو نیغ اکے وہ نوک ےک تالاعےک سنناےسا

 زا ناپ ےک سا ےئوہ بکس مرگ ی اردا نہ کدر فف الغ ےک کا و 2
 سرو روا »2 رتشادرپ فیت لاس کارد لذا لغو 19۶ ےن نوکیلروا دو انپ ےسارواایکل وقت ا ےن سا

 نب تبانودارفمر ما شوی اک ردا یبا فری اش گزارا یر ںی ارفا رواایکم قرب قول پا ےن اتش
 م ےس راب ےک لب تم نب تمہ اواو ھی لا نب یوم ید آے ساب ےک م وق یہا ےس یا وت ایک اپ ےک یا ےس وہ تاب ددم نکا ر نب نا لگ دنم
 ںی راپ ود س ےس راپ ےک یا ےن یا یب اید ب اجارہ تیاہنروا ایک باو ر ط رب تیاہنےا ےن ناثع ذناجیکف رط یکن اسمترکانیراف۔
 دالب رگوہرایج سٹ روا کن رات 2 < لاو لر مز اکے نرکف نج ےس کلم ےک نا ےن لا ئی ھڑب ںی ارا ہو رکا یک ایپ
 اھت ل اح اکب ویل وہا ناطلس بٗاج بیا کلاچ دست دو روا نرم جک تی دات

 ےکر اوہ ا جٹ ےک ناطلس

 تالاعےک ےن آف ریو زامھت تاہجچ روا فیل لاوالپ
 ےب ےنرکددام آپ تس فی طول زو تپ ا ےن رک احخاومہتقپ ھجتاس ےک لا۷ ےن رکی شاءےس ا٣ ےناج اپ ےک ناطلسر مالا نیا

 لاوحا پا پاباکن اکنویکایگم آف رط کف ین لادالب ےس ورومعس ھر مع وباردحب ےک ےن راتاوو الو یاب کہ زو ےس اطو زات اف ستاد ےک
 ینکاھتنیکف عاب ے لنج قلت نا ںی لوے ناطلس کریک ے آج نامت ےک ےک نادبع نب یکبار میت عات ا ےک کک
 ہی ماقم ےنپا یم سوکر وا م وتار را او کاروو انچ اپ چ ترکی ار ےساروا یکت ساوخرد یک یاب ہم ےس ناطلسدعب ےک ےنرہکزور

 اھل یخ اکس ا یکن اھ یکن کل کن ا سیم ےتارو و سی اھت کا ڈبے ا ل فی رہو کب جک یر اب رالی اب یاد



 لج .....نورلغ بارات

 دن وا

 روا کن ی جب ےنپاروا اوہ نا تہب وو تی خر الا یک ا بج وکن اطلس ایدرکل نوا اکدر سین ںیم فلطق ی زد کل سو

 ناشی رای و فرط ی هزار راي کوہ شئر اندو ای درکرودوکس ا ایکراہکنا اکی نصر اندوا یرارزب ے ؛ ما
 سا ںی تین تاریکی نر نیر ار 32 درد نب نویس ےن ںوج فا کپ ای یک ا پتر اوہاراگتد ناپمردےک

 یکن ےہ

 نوشت !ےدرامھن لی 2ے یک ای ےس یل غرم تموت کن اراک نگر شوی تیر روا یکم اراپ یے ا

 مک السا اروا کک تن ی کت دافب یکن ا ےن 1 وو اول یک یگ ار ما ےن ادب ےک شاه: شوی

 رک ا ءاضعاےک سا. یوم تے شردیحس یب شٹ رام لاج ہک تاہم یر کتو ناک ت یکے 20

 . ےگ وہ نلف رح دعب وجایکےےل ناطاساداداکن سینے اس زوج سرود لایک ایکن ا ںیم ناتسرقےک موقےک سا ںیم وفا باہ ےسا

 وا فان الا روا کے ساپ ےک ہدجورواایگےنرکک نج فرط کن اساتے کان ووو ....: فن ےس ناست

 نرم ےاوورگید درک کان روایات فسا کسب سنا کز ادراک بلخح ةراقرلا /

 ےا ےن سا لگن ےل ےک تعئاردب انار ار فش نی ناشعددا کف گن ےس ناسمل نم 19 ایا اچ ےس ںاہوزورےرسود ےک لاری رک

 ۳1 کام راترمکف تل را کز ور ینرواای درک نک ودنشاپ ےس تہب ےک ںارواا تا ںی ناریم ےک یاد کور ںی ناست اروا کد تدا

 ۔ایگلچ ے لاہد

 ںایو ےن سادوا یک داش یک یک کی ی نم نی تیا لاو يک دات یزید کاسیو فر یکب رخم وا
 ي ید رب ےک نوخ کیا ےن ید بے )رد ےس یکی راد شر لیپ ذوب لس سارا نوت3 چرا تا

 ری اف وک اووم 7 ایت کیا کا ۳ ا ا ےن ناطلس ھتنایک

 وں ولمن ےنانب ےک لار وار لے ور نر جن اسم لو لا یو 2 ایآٹ یل ہرابود فرط کس اف یم دعب ایکن وکف ر یک انب

 اکن ا فرط یکے لا ےک دن اچ ےن وج فاک ادوار ا مم نادم ےک ناسمتخ انچ اب یس روا رک یابد کیا لابی مکس رویم

 ۱ اھت اد ںورجپ ہدایگے سا ان تار وا لو کھ را ی زم ناک ؟ یب نار اردا لاپ وردا ایک راک

 ست ےن سا ےھت ےت رکی ارکگیکس ا جم تیپ دات ایج یراحی وف کرک کس رک قلب بیا یئاھب بسا ناست

 لام ےس ددم یک ناس نپاووریوا ںی ران لب ےن رک وت ںی روا ےن رمکب ارخوکں وتسار ےک سا سیٹ تاضاغم ےک نکلا رک بش

 ۲ تی رشی اسد اچ یھب ایک رب لا ایر راے کم اپ ےک یگ ار یمازود کیانپا ےن ںوہنا ےن وہ

 ایکو لاد ںیہ شوتا رہ ےک ںوج ای اہوروا ےک وہ یار وو کیک ردت رائل ےک نا ےت ا سیٹ یر کرایا تحعاطا یکن اطلس ےگ

 یپارولےن آس اپ ےک یا فدک لا اپ ےک ناطلسوک عر اشم مامتےک نا ےن سارواایکع ابتاکن ا ےن تنروا لا

 دل دام کسری ست ےک نرم نب نش سارا اش هرکی تا تس ار لوبتے اے یا ت کک تع اطا

 ے تظاف یک: الب نا دو قت اگوہ اک لکم اک ا ناطلس بسر کاج یھب زی ایکن اب ۔ وکووج و ن ماسک یاس نوا روت رک

 £ اومد نام رد

 تالاح؛ تاعقاوےن او ے وم م نارود یار واے رص اے ب ےک ناست

 یا کیم ںیم ےساے درکار یوا ےساپ رپ یارک ایلر کرم زمع اکے رکھ رمت ل بوک اروا اص ينا ا ناطلسےن

rسوکر لات فلک بر ی توی هزا  



 شورا لی باتو زا rr e نورلغنماًقرات

 ناب د تایل وت ںی اوکں وج ایکن العا سی مون اھٹا ےس ساف سش 13۸ ایدرکغ ھک مک نفوذ ہرے مک
 اپ لاہوا تا ناریمکس ناسا نایعشو دلی واھ تارے رایت یر وپ روا یکروروکں وبر ورکی ک
 گو

 شرت نت ات ےک یب اروا

 ار واټ اب ولی درا یوا آم انت یکی اروا ید کروا ں وظف ےک مق ؟یاروا نار نب نات ےن یا

 سادات هک رسا حمےک ساوکں وج لاک مراد مپ ناشر ها نوزاد سارو ا یگدوک دنش ین ؟ تم
 کک اے ناں ناشاد ےن گار پیٹ کرایا تنحعاطا ےن

 و 0۶30 ار ھو ےن سار گپ ....: ار و ورا
 یا 9 5 وا او مشرف ناپعشرعب ےک ساردانوزام سش 189 ہرخآلا

 اون را ےگ اہم کک یں اہ ںیہ ںیم تاچ سش فیکس نا
 ور رو 73 تہ ا ےن ںوتسوو ےک اروا کت شک نوجوان ایلرک رب تافاضم
 ہم

 وا ول ۳ 0 HE نت ےہ

 یت فف یک نس کروا ےک اوا رص ای ےک رک شہ رانکے س گنی ہد نارود ارواح اپ ےک کم فرش

 لس وک ايرو تب سل زا بازع ی رشرپ لول ةیسدرلف لا تسا یار دا لایک ذس نام دنچ

 سی یی گل اخ فر یک یکن ا لا اس هل داماضع سفره ساک زلف ساکاک
 رم تم یک اقا اچ لا ریدر اچ
 رنو یاب لس رم ا ا کیر میل ےک یا ےل ےک ناپ ر یارب ہک کیش ےک فئات

 نایاب و ولرو امت ےک نااطاس این الچ ںی وچ لاج روا ےک ریت در زا نکس دانا

 رےہ ٹک اہک اب حنا شرک ما یوم

 وعو لالا خزر وا درک روانہ فالف ےک ناطاع ےس لوہا تیک شزاس ےس ہنوزام لٹا ےن ںیہ تواب کن وزا یا”

 ص یر کک ن اطا اید رکے اروا رام ن وخ بش سیم یل ھچب یکومزا یکل ا ےن نر ن بر عر ایاورکل خیل اقرپ تراما یبا ےسا ےن ںوہا
 دف ا اس ن رد ی مووی یر ینا ن لرو کک یک م ت اک ن اطا ییا نب ن نک یوا ںی واگن می
 ےک نج وا یب وج ای اشوک ی وتلا ریغ ب ماریا ن یب رگوپاروا یئاسحلا یودرو رپ ےک تم ینا ھا ےک ںوود نا د مکے روش ںی یبا
 NT رش

 ںوج وف کس ا بج روا ایک رام فرط یکردشار ےن ںوہن ای درکل اش یتا نایت اروا ایکر ر شمر الام وکل ب د نم ب رک هر _
AR Eنو زا وک ھر وا یں تان ناگ  

 ڈے ا تل شی تو ا ا اش ا تا



 تورا لاک بره ویزا ۳ رج... نوری را

 کا ےسا ےن وہیں اپ کس نا اطمینان جبر تا نی کچ یکے راسا ایک اڑی روا ےگ
 نان اپ ےک ناطلس سبا اس نسل واتس یکی اکیا لر فسا شادی 2 نی

 شویصو) القا ےک مار تاو تزع تی اہخھتاسےک سااھف ےئوہ ےک تواضب سٹ ڑابپب ےنپاوج لیے رکی واہ شار وو با

 ہدزرفوخ ںیم ںوگولروصحت یا ایگ ا) سیم فال اراد ےک ناطلسرساکں روا ایگ مم اع کیا اےس ںیم نا ادرک مع ںودشاپ ےک ںاہو تزدزپ

 ایگ ر کیپ گه دا آپ ےنرک نب گنی دواےنرک

 شل ےن اےک رع ول شار تاچیک ے ےک ےک تپ لورم رم ےسارواھک قربان ناب

 اوکو اطا ےک ی یکی کوک اھ ییا یکی کرم یک ےس سا ےک وچو کا اپ ہدتارام نوخ بشری ارپ ےک نا ےن دشار بش وا یکک نج ےس

 روا ایگ واھ چے ںوت ںی را انچابدے دا ےنرکل مح دیقوحت ۔ےک ناک جک مونا کس اب ےس اے اروا

 ۔اگاچ چای 1 راے لق ے اشار عب ےک لا اگ راہ

 ست جناب ےک لی دم نب رک دکر ما ا گولے سودروا ئگ وہ اب کس لا گول واکس ارز وا تان فی

 یادت سکس لوج ها ریو د کاري و کم جراح کروا ھے فیٹمروادشارر وچ اھ اھکررکر قم یما ےن ناطاس

 تہاخ نب فیخمروا یر کت اسم ےس نا ےن ناطس کش کت لام ےن ںوہناب یک یی ھتاسےک نا تند زا یکن ادواایگف رط

 ےک ناطلس سی ہم ےد  لبدنمر پن بھرواایگالچ سیم نیدحومدامب دشار ےہ ر ںیم مم ایا کر آو ایگ چ سلنا یتا ےک نادت اغروا لڑ ےپا

 ۳ اسو ایکو لفرط کنارے اروا ب 2ار توخ اک نان اطا ےگ وہ تسردودار شش ال روا کت ز زک تہب یکنا ےن یا ایگ اپ

 ایگ توله ہد کک ای یجرد تلاع یجب یک ل

 نیل اراک اروا یک کج ےس ناست ے ب وقال ناب فول بج. :تاعقاو ےل ےل ےس سااروا ےنوہ ےک نی لپ

 اپ سیل رئاو لیج یی لر کب ولخم نو نا ںی ےہ نا ر نا او سرکه نم لب رواایگوہ + باغ واولاربع

 وقار ئے ید من رک اے ا ےک ناطاس افت ایگوہ فرات ںی ےیل کروا لز فا تیم اب شو روتر

 -ایگالچ گنرود یم تبجج کن رشیواایکر ینا ےن سا اھٹایکاب ب ےن

 ہدردۓگ گا اب شی تافاضم نا ارتقا ورا جهل فرط کن اراده اب سا

 تعاطا یک سن تیر ایک آں راو فرط کو ار چپ ایدرکر امسموکں وہلےک ںاہو روا اوہ لفاد سیم ںیرئاو لب

 رظا ل وق سا یک تع اطا یب اوان اطلس لورتشاپ کس رایت عطا کن لا رجب لو را یکی رب شش نر اغا

 ےگ وہ لئاش یم تعاطادحب ےک رکن رونے ن یئ وقار کونہ یم دعب ایکو راشااک انب ےک بقا سا

 تیقئاس یکن اروا ایک وقت عطا انا اسان است ست سا ےک سا ںی روصنر شک سا مو ےس

 ۔ایکر رقم یمااکن وکی نادم ن بر الا نب یکدوا مو ںیم ما سیا درک یئاو فری کو الب یا ۔اھکراط لاک

 ہیک ب رکے یک ایکو م ت وفرص الا نب یت اردد ےن سا یوم لر تیم وجه اش کری رسا یم یے وہم

 اهدا رپ تفلاقوم مو یار 1 وا کد رکت واخب شوی ےن ارغب د ا تع اطا وو ںی ےک کن ای مکاں یج ایکر رقما کن اوما

 ۔ایگوم تواب وقل نہ تسول کک یں اہ ےک لک نو 0

 تاعقاوو ت الاع ےک تیک و او تر ا کو فا کس ابر وا سوت

 ےس ےک ساروا نیا روات تاقحتےناربربش ا ےک اولاد اد بر عاق ان: برخغم عا ےک ( صفت لا یت )تی رفا کالم



 لاله بر ا ۲۵ ۰.( ا ا وکر وا لاق شاک بر هوم اتو زا rra 7 .نورلغنا تاج
 چپ ادو ےہ ےہ رت یماوکن ا ا رک ساری ںاہوروا ےنوہہ بل ناامید ارگ اما ےس رک ید تق اطا فورم
 ےک ترابا یا مکا تاتو تاجیک نرم یک ےک احر ط کا یر تلاع یی گناه سد تور ام
 منا ےھت جیک یک تیم یا شکم رگ سو بله پاپ نرو روس گولا ما یے ا
 ۔ےج نت: فناحتروا لام سی ور پ روا ف الخ ےک مشن 7وت - 1 یاری رک ارت پ وقتا

 رو ان گزودنکن شارپ تروا نہ ماع ےس ب وق یی کوہ نایمرد ےک ںوفود سش ہ۸٢ ھج ےہ اکر کذاکتراغس کن اے مت
 فنا اپ ےک سا سی دفو ےک ا اشم ےک نیب دعوس فو عام س یک اورم ےک نی دعو کیا 2 زارع ےک سا تا
 ۔ایھبرکےرد فت ات یتشیو کل راصنارجا س اجلاونای اب یصئاق ے ےنپا ےن کوا سر ئی رغب تایید

 ےک ناسی ارمادا یگ یہ نشا یما نمہای رک رها ا وک یک سیا لاک اب یار تماس کم کالو
 وگو روا نطقت ےک ی ایکو ج شب اقرب سا یی وب بیک ادای کاپ سس لین وک کا ارم نکات ےن وھک
 ےنوہرارن ےس کلم ےنپا ےک لا نا رن ناروا یل ت تاک تس وکک ین ۱ سکا یاب یر ارم کی وک یاو ونود ناروا یارک اش یھ
 رانا ےس اروا کرل ارناپ یب سال ری اھ زالانہردتسیاو ےس توگد یک زا اہ صفات ےک یا ےس ا ویک اوہ فان
 ۔یررکاق تا ام یم نیو

 ایآے نل ےک ی رتب کا یکن اما وقت نب فسون نااطلس بج دوا.....: ترکی رب ہکان یکن اسملتاکب وقتی نب فسپپ اطلس *
 پا یھب نر دعوا ےئل ےک ےنکن وکت اب راک جا ںی اوتسارینب کت سونا لت ناریمک- يا فس لاو
 یکں وی فوخے لا شی ناطوا

 یار کوہ ہددطےس بوقول دیا نااطاس ےن ہم نج دشار اھت تیام اک یر ارم روا ےک اق اراد ےک یا کش تاچ یکی زای کد لارا
 7 1 ایک ام کب ازا لوی روو [01 271 آس وف یم تابجج نا ںیم بق اتےک سار ایگ رار
 رنک تر لس الی نا کباب ات مال ند ایک یاں وج فک ادا میپ یا یورک رت
 نی نا نایمرد ےک ہدراو زریماروا ےک سا یکتا ایکو ہ توف مم مور ش ےک یکدص نیس کیا کا روا ایکو بروم آں ادا ایکو
 لتپ اید ن لاک واک ییا: ےس اردا ایگ اپ ےک ناطاس جے وا وو یو یکسر بے رک قے الاوت ندی رد نج ی یاب
 ںی رارلم ین روومو وک ایکو اش اھت اپ | کوب ار اب نسب ادر ےس کالی ےک
 رواایگر کے م آے ایہ ھتاس ےک ںوج فنا یک یمادمکک کں ہی ےگ ترک ئالتتسارےگاا ےک مک اردا اہ م انشروا ےس داپ
 اتا سیم تارک سیب نشو رس ناطوا لی تافاضم ےک یاب

 ھتدوج وم یکن ہلاخر یمارب ںاددداایکل اما وکن ادیم ےک یاب ےن ںوج کلا ي لاو لو ےہ اروا اہ س شکر سوالب ےس یا

 ےک ناطلس ےن لا ایدرک اکے وے اوم ےک ناطلس ےنپا ےن رگ مکس اقا ناطاس شل : یا سا ند کیا ےن یا
 ںئارواایکس شا ردفا ےس تانا ےک ںی دھوم آیا ےک کر وضو اب ب ےسا ےن سان اید مع اخ ےک ے ےک یر را
 اقا گن و ریصعلا بلاک س نٹ اھت متن اک سوا یم ات

IE Eیت او قسم فاسدا الد ےن کا با الان ایام  
 نرطیار وا ہیچ تاب ےس یا ےن دلاخءاقیلاوبا ما اسد یے امش قاف مپ ہد اھت ناف
 کول ن مے نارب تشرورع آی کن ا ےن نااطلس یوگا ام ےک ترولحینپا یے سا

 لاش رگ بس یر رعنا ار ٹر مے”



 شات ںی و کروا ل ق اےک برے ۸ و توی ٣ھ زا ۲۲ ال

 سپس ناطاسوآ لای ۲ بسر دارن فی یم دات نی دوم مولا الا شی لا بحاص جا ےن باب ماہ ام

 سل تاطک ات 7 روا لک پا یگ پا ںیاروا کت زگتہب یکن ا ےن ناطلس نج

 e ر بلے ستو لاج لو ہے ناوت ابار حب ےک ےک شاز زو

 یا ی رکو راشم اکر اخ ےک فل اروا ںیہ 21 کت الخ ےک هاب نت شا ار مروا اف ودہکاج یک فرط برش سن اے شر

 | نوا لپ رک رکو 1م رددص یکن اروا ید فن ات ب وخ ںی ہو کا کو راشاوکب خم لامتےن

 اب عرب قو تیر وا ما یا. آل با فر طیف انلراو ےک ساںسیم رخ ےک

 ۷۱"٘-تر /,./۵سء,ە2 + +ظ3 ڪو ےن کولے نادعب ےک سار گم ٹول

 با نما کتب تارا دےک اوج تاک اچ اس ناطاس ایل حس

 ۱ کز

 ےک یزرملادار پول ےس م اشم ےک نہر ھوم ر تیک ا را ے٦ ٹول یاو ںی رے ا ید هه روا ایا شرف کی رم اپ ا ےن ںوہ نا سب

 ءاقبلاریماھتاس ےک نشین با ےا ےن سارا ام اهر پکن اطلسوج یگوہ یھب آی کی ئانکںنوست نب ٹن نوح یتا ےک سا ۳

 اقای تب اتر طط خ یکے یل اطم ےک ےڑیہ یر تا ےک ( اج کام )

 و عارف اب وا بیم شیفت ! ےن نااطلس واک امیلس نج داد عا ےک یاروااپذرکں یا او اس ےک ترذعم ےس ا ےن ںوہن)

 لبه ربا تاب بسر ايران وری سا آں یم ےراب سا ںوہننا رب ےرکرکر گود یکے دارےکےڑی کد دیک ا

 ۔اھت کچ رزگتقواککنچ ےس لئوسد الہ کوی یر ترور کے یہ یر ےک نااوکن اطلس ول

 رضا ت قو ےک تافو ےک نا رش نب نعپ اے اں یخ Lai رخ یکن اسم ا اح نانا نیب نا ارادوا

 ید یا اوج اس ےک ںیو چیز چای برج لود یک ول ن فسیب اطلس نم رے اے نہ دوج وم یی کت عجیب سیم م ما

ےس ےن ںورنا یھ لار بان ےک اے دہ ےک نکا رمن روااپ مغ ںی تاب یر ےک کا
 فتا رود گرتم 

 ( ھو ہٹ اقبل )ےس وہ ءاتب اع یار ناطاس یک ریت ےک روج ر سارا ایارھب یت وو ینا ےن ںوہنا

 والا یر اھچ ہوروا یر

 لے اے

 ےک دک دایک روا ےس سس
 r رک

LI)ی لا  

 :لح

 کک رت ےئارھا اپ ےک ناطلحروا فن اھہ تب اھخ یک ولاےک ینا قرشم

 تاعقاوو تالاعےک تفرورپآ

 کرامت اس باراک تب رگ ت افارضمزوا کرلی ک فارط او اک تارا تاشو سا برا بج

 رہن اک ٹیاوخ ا ےس ناطاسرواایکم عوف سزا علیک کج ال اک ایا ےس برخ له اپ یکتا

 رپ اھت امید ا ےس طایلےک ۓ اجارہ وکں ونتموکنروا یار یں وسار ی دال اروا د تس اجا کر فک فرط کو موا ف قے ںویتاع ورک اِ

 اقرار اب جوسناطاس شا یا

 نت بت کن تار وام اک فک ف شتاب یا سادہ ادیب قوشاک ت یو ےفورروا یا م ہٹ لو ےک سارق

 اب تہ تہب ےک ےن سے وہ سوپ سد تا ملت سا ما اے در روش اش بیر ياد ساک نا



Ne... EEشنیکحروا لنا ف لتخے کم برحع یش دم تین۵ زا 2  

 E ینروصبوخروا لحشرادمتم ےہ ںورھچپ ےرسو وو ےب مچ نایمروےک ںولچچپ ناروا ےئاطب

 روااوہرزمرگگ سکے قا سرو ای تا ےک ںویج ام ےسا لوہے دیک قو لیک یب ش مرتے ا ےل نب ےناو ےنرکظوفتے تہب
 یو گنے س مکا ےک راپ دانہ یکتا اک اوک وغو نب ھر ار رس ےک برخ اروا کوک ں ول اھیزاناج ہدایزےس وس اپ ےک نان زھجاسےک نا
 .س زوم رک ملن ںی نج ںیہ ر لین ھی جہ دم کک لم ےنپا ےسا دوا کت سی لس داب کس لو اه ترقه کس تملک پا تساروا
 اجابت ید یار اقر کسر اچ

 ےس برغمل حا سی قات/ن ایم لا وک و چت یر هاب شات الم یم ےس سج اے سترات تاب ب
 رنو ایر توی راقفر وب لیک امن ار یکن ا ےن ناطلسرداایلزکودارادتیقپ اکے ن رک ر وب ےک لوہا لی ایگ تام ےک لوٹ اع
 او تا ناب ریس اطلس کر تل هری ے ار فخر لا لس لار داد تس ناتو
 (7 7 اح )لیپ! پاپ ےک نوک روا دهد ناف سارا ایگ اپ ےک فرش

 لم تال وا ںونایشن ےک توکقروا ے وھکل یم فارطعا ےک ساووہک ای جب رط یک رض اروا یک یرگندددح یکن ا ےن ناطاس
 روا ایگ آی یاد سیب ےن ال اردک ناطلس ۂد وچ ےسد ود ںیمد ےن دوا سب کم یر لنکس ا حرط یا یھجودرہکای کو راشا یھشوکل ام تا سر
 امن ار اک لا ےک لویج اع ےرسود سٹیج وود یک ت کام ےہ ےک سادات الت دردم کبری رشت لاو
 ایگ یکی رافغری زوبا

 نیا ترک ارا یارک کلوب سنا نر اح ہکویکی یت یی ےس ارے ےک نالطاس کاپ ےک یا
 لت نو چو نام ہیچ تاعقاد ےک معا یش تاماع ےک فت ا ب مار وا یقین اح یکن ا تو شا تاک ار انرناا بج
 ٹکر ہد ںی انب ےس زپ هیات لذا گی سک ایدارپپک یااکف ال ےک ہللا تیبوک
 اھت تر نایمرد ےک ںورٹپکئ نل ےک

 راک اور فر رصد ےک یا وا یکآ بار آل مارک نصاب ی بجا تالار
 بت سالاد ےھج ےہ ردلدب اڑا یاب دوا ےس ر ےک فات شاپ ےک نا برخ کور اھ یک ایک خر فرط کب رخ دابوو
 ۔ںیآ توادع یئارپ نایمرد ےک ناکنویکاھتای کب کس وا ورا بار اس ناو اف ولو روم

 رک ی کراس قر ضاح وضتےک ناطلس ترکی هم نسل سم. :ممات بان ارصانلا کک
 0 ںی ایپ فیلات ےن بار کا سم ارج وا یک ےب امام ید
 7 وک ایام نا ےن ناطلس۔ ے ےس رک زادنار تے ںونامک کب شخدوا یروج مالف کرت زادنارت اے اپ دد ےک لےے ناب ےک کک

 لایکدادر بک یذ رد فرط یک صانلا گلا ال وپ ده نر ات باکس ارام

 لس لا روا ی دم “اپ سر قیر اقای شابک فا کهت ار اروا شے راپ ےک ںوی چا ےن پ

 ست سراب ںیہ کس اھکوخ ےک ےس ںوکون نا ہا ھی باوج انا نکات ایکو اگ آے رام ٹول ےک بار عاروا ںوتسار ک فون سی
 لاخ ی لم فرمول یر وا ںی کولی: را اف کت بار < تا تی خاک اس دروود
 ۔مالسلاو۔ولرک و ہدف ںیہ ےہ را فرط ی راب اروا ںیہ کہ رک تشمت ےک نال مالغا تردا ےس رک

 وک وتاپ ناشار روا لپ تاب گلد لای دقت مکس یو ارکان ن قل اک ت اب ی اوکں وکرل کیم ایبک ےس
 -ںیہ ےت رک اگ ودوجرواے ہدیشیپ سی ںولو ےک ناوج ہا اج



 ںی وکر وا لاق فلک برے و اتو هزا ۲۰۸ ۱ شر لج....نورظ حر

 .لمحح
 ریحام یا توانب ۹ تالا نیا

 انرکخ ورنف رط یکہ رامخغ اکر العلا نب ناروا ےنرمکض ریبساک

 ہد انچ ۔اھتروہش ےس مان ےک یتتصف مالا نیا ناطلس۔ایلر کہ رام اکی تود ےس سا ےن عااطلسرب ےن ےل ہا ناما ر

 توله سا ۔ایکوہ لاقتنااےکا یم نابعشرا دا ےڑا کک تل اہیاب دمئا کت ص اکرم یراق 2 ےن جا

 کال دوا یر ایشوہ ینا ےن میا یا بقا قد وبا بت کے ک یارب ےک ے۶ یھب ناک اھت ولقب قلا لابن رک یا

 سس

 لیش ئورشےک تصوکقرود ےپا۔ ےگ نایک ایج یدک شوی ےنر صف وشاواا یئاھب ےک ساوکں وود ناک ت لاھ

 کن سمن ناطفس تقو سا۔ بیک اپ ےک اوریا نم ۰اا پگو با حت اکر وا یار لاب بز و پاس هه سل 7اطلس ےن سا

 _ آں یئادو اپ ددو درا کر تی کو ہاحم ےک ناروا یقذد ےن ناطلس۔اھتاوہایکء عام

 شہ ںوزاغغا جوا ںودایپ ےک یا سیا ےن ں اس داود هم حس ںوزامغا روا ںداپ ےک سانااکن اطلس

 یا سپس شو اش نهم اره غرور نر یک سپس ناطاس شوید فرط یک ن اطا صح اک اپ یکی اروا

 نر تاپ لاوگن اطلس - بدر لاو حس وو یکی شاراب صح اکیا شرخ و ا وان اطاسر شب بج لر س یارک

 ۔ایکنرہاط مایا م ل دپ ااا ےس اطا ن کیی وہ مداحی ل لام ییا ن 4

 ےس رک م ازعروا ےس راھ الف ےک نال ےن ںویھتاس ےک ساروارمالا نا. ر یرایت تا ۱۶ یکن طاس اکر تالا نا

 قد تبار اوج باورم تست نم لا نی خوای ازای نا لاله سا یکن ورش ییرایت ےل ےک

 ےن ےہ وج فر یک مالا نبادوا ےنرکر ایر کو رخ نیا ےنڑوچتعاط ایکن اطلس ےسا ےن یا یت ار کیک 1 یی حر یب رخروا

 کی اپ ےک ادا هک فرخ م اتلاوبا یت میت اربا ے ھے ے یار کج یکتوس لا ۔ایکءراشااکےن رک یئامسےس دیس یبا ئل

 اد ایکٹ ارش تا یس یا ےس وم گڈ س لآ فکس ےس لاا ترک دام یم گی ا

 ںونا کفیل مش ےن ںوہنارنہا۔اھت لاش انچیب ےس تسوکی کن اطیاسرو قم یو انہ درود ےس تالحعےک لا تححاطا یکن اطلس یم تسایس یک

 اوت ماک کس رک فا مک اروا وظف کس بوش لار اه

 لنا ماکجاےک سا ںیم ںورادرتشررواایگو 6 ار اند ےس ہجو یکی کوم عطےک بلاط یلا نج کرمی اپ رررتقم کت ول اسود ےہ جو سا

 ا اپ ےک تالاع است نا بامح کل ےل ےک نج تایطعوکں وف بے سس مادوجواپ کج وہدامقارپسا ےن پاپ ےک

 ین با یل ر کود ہام اک شزاس ےس نجس ےن لاردوای گو قادالف نایمرد ےک قد گرا ار نا بج ےردنہاپ ےک ےناج

 ۔ایانای دیش ےک بھت

 ےک اک ادا یک زاس فالخےک ناطلسروا یر 7 - 1 ادر یک :ش اسیرییسبا ارا

 یاو ے دھر لاش اا اھکرر تب لیپ ےس اک او ماوعے ادا عو ک ار وشروا ںوزادنار یت :لوراوس«لودایپ ل دژ ییہ ےپا ےن سا ئل

 1 سار وا دار اے زن ساب ولی ولو سما ےک ںی قاط م ےک توو ورکر رق ےک بھا ام علا د زوج بوس ےن



 لیتر وا شوق فلت بر یش دم تی هزا ۳۳۹ خرج... نرظنا رج

 ی م طار غر وکن اطلس۔ایلرکر اور اراک نا فایر کے نرود ارس لو

 هد لام کار کراوس سیم یتشوکی ٹزفلانبا۔ایک ایم فاصناوکں وکولروا ای درکن العا اک اعم اف سیر شرک کے میک نہ تلاد ہک زو
 ےک ناروا ےک رقص سج ے ڑب ےڑپ ےل ےک عا ےنرمالا نا ۔یئی کت شپ 1 آب وخ کن ا اہ طرف اپ سران ره کس سا
 رکزاک اےک آم بہ مکا جج ۔ ےک ےل فرط کب رخم ہد دعب ےک سا۔ ئی ےد فئئاطوایگیاج ےن ںیم تالق یک ۔ یک تہ ےس ںوول ےس
 ۱ ۔ےگ ںیرک

 75 ما ایکم اقوا وکو کس رشتا از ےنپا لیٹ فا فارطا ےن ادب ےک یکراتخدوخ یکدیعسونا یب مس... :یراتفروخ یکدیعسوار ما

 3 یار کب رے اے یادی ایرکرا رم تب ری رکن رکن ین نا نت نکا لر
 7 رسک ن استرو بج توا راول ن اطار بت کت الام مات نا ےگ وہ نا بود یوکے 7 ۳
 ۔ایلرکو صاحم اکنارکأ لاپ ےن ااا یب ےل ےک زا نت ںوچ وا سوب ارم اے تارا اطلس تاچ قو

 شاران ےس تاب سا ناطلس۔ ئی ک / پہ وروا یئوہ تسلقں اے جو یکتا رام نو بش تسدربز را ےن الحلا لان نر نک

 ہلمتر سا لی ےل ام ےک ناسا اطا دے ے ڈس ایگ آب لا ےب ی ایکروا ایگالچ ںیم ہرامغوالب روا اون ےک ریس الا یا نر نیکو
 ےک سرک کذ ےک آب ایج ےھت دوج وہ ب ایسا م تے اتنا ےک سا وف یٹوہہن لئاح ںیم تکلب یک اءاضقرگا۔ایلرکودارااکے رک

 سض
 ۱ تواذب ےک یی ب ےس ناو ب

 تالاح ےک رو شک علا لی لیس اروا ےن رک

 ی مما ن ل ناز بج ۔ےہ یاج فر یکزودنکتسای رکن ا۔ےہ ےس م ویک ساقولا تیر وا نوط ےک ی ایڈ اکداولادہگ و:
 لب ورک سا هوا شب دانچ ےک یان انچا ےک مح ےس سازودنکذ و نایگن یر یمااکں یم ےس شییدالوا گرا غراطوجدالوا کرج

 ی لاھ فی نکن با ترم کل وا

 ےب ےک ےن رک وک یکں ا نکی یفگل کن ای ڑ نبرارک و رولا ےک ےک دھن تباخ تسوکعو رابود رخ آلاب یر ینوہ تفت

 ربما ںوہاوک ایز ن نا مت کس لول زارع ناری یاہو روا ایگ اتا نایسر ےک ا اط یت روز یکی دعب ےک ےن

 ےس کھو ںی رک ےک س اوکو نک ٗل عاق ےک ایز پاب پسان ا دعب ےک ےک تا تی

 اید

 تاک ندای اس نان هد بجا کد تو گلو ار لب ںیم توکوکن از نم نا رب. لن اکڑ ودنک

 تار دعا کلاس کمکی ارکان مک ا ےس ےک ےس کوا ف ےک لد اےس لاد ی 7ں اپ ےک ںام یارک

 لا کت اس یر وا ےن وہم کاج اچ یک ےک سفت یا نی دعا پک یارک ای لاریما بسےک بسو دت ایک لطماک ا ےس زودنکی قفس
 سا شی لپ وچ یک

 تک زودنکن شابک مچ ساب تسنیم رستم ادا ول فرطیکب رخ راوددعب ےک لا
 ن ناصح یاد ےنرک یو اوج دا قلا تا بم یک شاردا ی چے کولس نشر وا یٹوچ رگ اہ جت ےک سنا



 یورو لاق فلک ب تے زا ۳۳ رج ..نورظن دلم

 ایر سرکار مکس وا کس نا یوم یئاھپ ےک اروا یک اریعس
 ھ۵ هک اچ رز کا ا جج ایکو ہ اکے ےک سا سیر وما وما ےس تب ےک سار واایکرنلب یم سیٹ اوم قم ےک زوردنکن شارپ
 روش متر یی سو جا نوع راک کتا لک دان اھ زب رب نان بوق

 بدل اش سیم ںور اگدردج ےک نیب رک

 ا بج ےس بوتل ضس ناطاس راکم < یادعب ےک تافد روت ارپ ...:تافد یکزودنکن یاب
 - ےک ناروا نج عونہ بج لی تافاح نا ۔ایکہ رضاحم لوط اکا ےل ےک ےنرکہباقم ےس ناس روڈ یجپ فرط یک و اولا کرا
 اکے کت وادب روا تشات یک اطا ےس جو یکر گے زور نک کر اوماک لس نصریتاس کس نرو اگر واتس براق

 1 کج صدا شمیم ایلرکو دادا ٠

 ہپ ماظقم ےک تیر لم ت ںی ھے کج ی رود ۔ کک نج ےس نار ماقمےک تردات لٹ دے یی ےن توقف یز شی ما

 ی ین ورم کت ات زا تعامل روا« مک تو زاپ ےک نا ےئل ےک ہشیمب کی د تسلق ن اشلا یی اوھکں اج یک
 ۔ایدرگواپ ریوداتوکت خادورات یھ قلا اروا ےن اٰفلارادرواایکرماع ںگأب وف یم ںوسد الہ ےن بوقت نب

 وب قورت اک تمل یکن ب دھوم ےس بج اھت رب نسب نر شیو اره هدر تم لوکس نماد لا

 روا ںیہ اب اق ےس ہے لو لیپ یب لم دوران کری بر یک را ی کرا کن نایمرو ےک ناستیہروا

 سد تا روا کس ترا برون شم ت الیخ بسر ۔ےاکچ لکا ے ےک ی لش یش شارو

 ما اب سرد نا یا نعاس( نودلف لب... :تاقاط عیادت حس نور نئ ۰

 تسدالوا ی ن ن ص رکیوبا ترخو ورک زم ات تاب یک کره ںوہتا یک تاقئلم یھبےہ ےس ب کیا ےک رر ایکو رحب ےک

 مرج اک ارو ےک آں تع اطا یکن یر منہ ہرابود وو دوا ایکو لاتا اک طاس کک نئاہیب ےہ ر سش لو ۓارمیشیھپ زورنکونہ ۔ملادذؤاو ۔ ںیہ
 ۔ےگ سر رکرمکذ اک ارکل چٹ ےگ آم کاج س تس دروان ےک نا کہ کک سام زیکر ایگ یدکی اھم

 رہا تیلوا یک ا ناش یک ین ایما وبا مہ یم تایفسیھپ...: لاوحا ےک تافد یک کرام ےک ہدیاصم ےس زا یک یل الم او
 را کر سر رم اه طناب گراف اعسابج فقر بوق نرم نکا ےک کنن ای تالا ےس رمد

 ہلمجر سا ےن نیب دحوم ےس ہو ییا ۔ایگو ہ یاران ناطے یا ایک ول تاک ءاضعا ےک نارکزاھکا یی یق کنی رمون وج لاہو ےن ا

 روط وو نکیل یر رقمی اع ےل ےک ےن رک وص سکے درہ اص ےس ا ےن بوقت نب فیل دحب ےک تناسب بوق یر
 یی کل ا اپ ےک ناطلس ےن ام تارکین عش ںاد ےس

 یٰلیلم وبا ےن ناطلس دعب ےک سا ۔اوہ لانا اک اں ےل ۸ر ںیہ دا دارا ےک ےن رکدیق ےس ادوای کرب اھ اک اے نطل انچ

 ی قم تر لس ہ اپ ےس سج اتم ےک ہدعامصم ناطلس بچ د ارت بک اه ات

 _ایرکرآقرگت یسشصاوخ ےک ناک وفود نا ےن کاٹ انچای مکے کریں وفیدوکے نی پا یم ١من سا ٹاوہ شئر

 ےک پاب ک لا لیہ ڈے سیٹ سار موکے جہ ےک ناطلسروا کی دلجں یم ےیل ہلدہ ےن لاوقتالچ تپ وکی ایل نب متا بتجاکت اب سا

 داش پ طخردا۔ ود را کد تام یھی کیک کوا نار اکے سا ںیم سن ایکن کیا شے راب ےک مک

 _ایگلچ مشین رک ما نبرد ایدرکل یا ےب ےک اطلس چ انچ ۔ ید یت مالعا

 ےل رز ےک زو بج ےن ر یاد درگیر روبی ی سام نگر بیلٹ مم ںولاو نو لت

 وک لایا ناسا لگن اےک یمادوااید مکناک نرکریقوک ٹی و یار يک ئران نلاطلس ذت ییدوکپ اب پس ارن کا



 لگ لابضتع مریم وطن >۰ مال... رنج
 اطلس سدح! ےک تاد کا ۔او: لاقت سایت دريا یر سکس ناطاسروایگچنامت اپ کس ناز در ناکام

 گل ارج ےک شی وضو یا تسلیت شا بوت با شام

 هد بارش وغرام ےک ںاوییش کے اروا ترکی ون ب ارش تستر ی نوک سیل ناطا :نیک کف سوا ناطلس

 بقل یک واف یکے درسا سه کارا فرض ارت نفیس شک یو هراس رفتم

 ےک دب ےس مک با اوہ ن تن سو رجب ےک لاتا ےک نار نب بوق اطلس ان اکر کب ارل ےک ے راز یو ںی لوم

 یک سوکر ایک اب ںیم تساب روا تی او یکت رش یئاکے و یگوہ فراصم لی ےک ساوکہصاقد نئادا او ہقاضا لم ٹاپ یکن

 . لیدر گلاس لا

 ابد کیا وا ینا ربا ماناکی ئاھب کیا ےک فسو ناطلسک ا ات ےن یگ ےک ناوکن و دلخ نیا .....:عنلاب اک ےک نورلغ ا

 نبی رد گز کرامت کروم کج ید کن ارش بتا رزق سما
 وا مس تام بارز ره فسا سر لخت بزار لی نافلس- :

 کپ نام ےک مر کتاب تس نی یا اہک روا بک فسا لار لطا کرک یگ بج

 یب ومر وا م اربا ںی اطلح روا ایدرکدیق سیا ناراد ےک ہرضاحےک ناسملت ہے ہا نابعشروا ایک لمم تسرب ز یت کیا ریئاروا یک لاکنوار

 ےل ےک تراظنوکرنصاہفیطخ فرم اچ د اہ ےس ںی یھبی کوا درکل واہ راتاو اوت ۔ایکل شم کتا روااید رکا ں وت اھہ ےک ناروا قا

 E اصو کاپ ےس یکن کن ا تموت ںیلا وچو رنز

 :لس
 تالام ےک تافو یک بوق ناطاس ۱

 یاب کس ناطاسهو- اھت داعس مان اک ک یا ےس شنا یمنی آے اط یٹایط اوئاےس لم شئاوخزوا ںورایگوردچب ےک ناطاس

 ہر ھتاتاورکل یر یبہ مراھم پس اوکوم اف تخ آن اطا ۔اھت نرو یا اک رد ما اقلام اک شک ارد خوو بجا آت قوسا

 ۔اگل ےنوہ کش رپ ںومالف م اتوا اطا با وتاب ٦یک قاواکر ا مالت بج

 لاطیشےک ین یخ ا۔اید را و 7 ورکر قوا صاف مات ےن اذا

 ےن اطلس تیر کند رپ ےاودد ےن یک اروا ایگ آب رے هرکس اطلس کک اچار کپ ایدوروم اک رک مت کت اچ ارپ ناطلاس ےا ےن سن

 ںیتنآی کن اطلس ےک رکراو ےب رد ےب یئکےک ےزج اطلس ےس سا کا چاک تاوم اٹل ری تسب ےس اک اح ناطاس اید ہراشا اکے اردنا ےسا

 ایدرکل گے ےن س اوخروا ںومالت ایک( ال ںیم لک ج ےسا۔ ایگ | اس سے ای تنو ےک ماش نک ایک برا ید تاک

 یئوہ تبار پچ شوی لب ل کک یک 1 تیم کن اطلس بج ایگ یکن ا ںیہ وروا ایگ اک ڈو ح دب زورب شیو ےہ ای زادے

 هدحو اقای درآن ژل لات فلان اطلس با ذق

 لت
 تالا ےک توک کی ب اغوا ناطلس

 پا ےن ا آے الت لک لا یکی تلج بج ںیم فی اروا ران دیس یب داب دبی واکساروا بوی ناطلس نب ماعواریما
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 ۔ یر چ ںی لد ے ا یہا کی ایت اتر کت یح تہب ےس نا ناطلس ہے دو س تافل اب ےک ناطاساداد ےک ناوآ ن السر وار ماع ےک و
 _ یت اعا ں وم ےک ن!ے سم نجاتدد یب ۔ایکل یمذ یم تعایٗشد تآرج وک موتی ا ےنرماع تیاغوباریما

 نب یگ ار یا اچ اک زک پ اب ےک سا اقاقزا یھی فر کت عیب یکی اروا ایگ لب ےل ےک تعییوکں وسام ےک نازعب ےک تافو یک اطلس
 ششاوشرواءارزو ف رط یئرسود تر ارقتدد کتان او ویک اھکرودیشوپ سیم لد چا وکم روا یر کت یم روہک یکے یا ایگ آںاہو یھکب دقت
 سام نا ےن تم اتوار قو یا ںی اہ دہااپاراپ اھت اک اہک ھت بی کب یر کت یم ےس ماسلا ےب ےک ناطاسروا فرط کش ےن
 ربع اکذ او نیس یار اگر ناتوانی نیک

 ءصوخب ارزو ایعب لا فرصت کس تم یکم لاسوبا۔یئگوہ لا فرط یکت بی غوہاریمادقد لعباب را: تیرکا یکن ی رم ین انچ
 رک ی ب ناک اک ےک ر ڑکں وج ووا ۔ایدد دوم اکے ن رک نج ےسا ےن ںوکول اھتار یہ اکسا سمرش ےن ۔ ئی ور کول روا: سچ وف
 ۔ےگ ےناج اپ ےک تر اغوا کش ےن روا ےھت ےگ وہ شام ےس سا گولن راک کو دن آے ںوگوادوایگم آج لانا پٹا
 ۱ ےگ وہ دک تہوار اکو روا یک اتر کیک یی اھت رکی یارک کوچ ید یاب تا

 هو ایگ کک کوچ وا درع لاب کت الک ےک کارواش س ےک م اسوا ےس کا با ےک وم اکو د یوا الا ےک یا بچ
 اپل ال ںوی رش یکں وزنی آئ اسرکوہہدایپ مکر اےس ےڑب ےس مکے یگ او دتا لب اتم ےک سا یرودوفلا ارت فلک

 نان اش س اره ماوس ربع کت ارزو تست یه نیعش کا »یی دست سس ناظر
 یر یقخارارف اد فرط یکب رم ےن یوم: نیلا لام چکے ک نارواوحر نب یک جر نب یھوا الا نب ند کن یارب ع نحر ےس سیم
 ۔ایگایارکرارک یم وردن اے کب قاتا انک
 ساسان مکن اس حب نوک روا نسوز مکس نما لات را اسب :لکےک نب دلا لام روا اسولا
 کے یر یا نہ شار پک ف راصد یف آیو ےک م اوبا ۔ےک وہ اد شیر شے ینامسآ خوف کات ام اے الص ے اورد ےک شے
 ریتےارپءان کت دادع مم نان ۱ ےن سا وقاید مولا اک یک اروا ےن رک یقےک ہل ولیقشا نب جاو وبا سیا ےن ناطلس۔ یر ےن اتو
 پاپ انا اےک ہک

 ےس یا وب لر شم لک روید لا لو نرو اتم کس رکن شور گن آل رش ےن یاب دراوسرپ ےڑوھگن اطلس تارد سا٠
 لنا ےن ساری یک ملت تس ماتم لا ناطلس ے ہو یگوہ ہدایز یکدنئامٹ یک یکبار یا ای درک دوام ےک یاد حا ےک تڑپ زا
 سن لا ابا روا یک ایکو با لیا ریت مارا سرو نم نریمان نت نام ہارقلا یم ےراپ

 اي لچ فرط یک ای یہ رک چھت باکس ا نااطاس وت ایک ر ط یکی کوہ راوسزورےرسیتےک تہ یگ بار یا دای دہ روش اک اک اے ںوہن یر
 ےس ناش نہ ناب ےک یا ۔ ایک ری ےس یا ناطلس تال ےس ےک کج ےس سئاوخودرھچب ۔ںیم کت یز تیکن اطاح یئاھب ےک نارکات
 نیب یکی زو ےک ناطلس ےس یا اید اما اک اکا ےس یہا وال ےس ےک بام نامدار لر کسا ھت
 ےک رو ےس یا یہا رتا لی خدا الہ ےک ہو رگ لا بج ۔اید الم ھتاسےک ساوکیرودوفلا

 ۔اھتر و شے مان ےک تزیقفں ام یٹراوج نت اب اکسا بوقیل نب شیئیئاھپ کن اطلس.....رارف اکے ےک ی اروا بوقت نب شیٹ
 ےرشہ ناطلعس با ےن اپ ےک الل یلا نم ناثخرکوہرارف بابت ماقیب بج ادب ند نی وت نم شایع کن ام یلار ما نبدوعسم

 رکے ن اوج ےک نسارمھٹی نب نان کرہ ارتےک اطسوا بر خم یا اطمےک دہع سارک ایک روک مسا ےک اروا

 ہرایفروا ید توشد فرطیچ اوج ےن ارب تافد یکن اطسروا یل دام ٹولوج سیب ےن ابن ترا باطل لا نب ناثع
 ور کس بتا و تمام کم شری دج ۔اھتایالب لہفالفاراد ےک برخمےا ےن ناطلس ےس نو سا ۔اھتایلر کضحقرپ ہم اکر ھتر کاج فرط یک



 شورا لا شک بروی خو یوم زا ° rrr ؟رلج ....نورمھ نا رات

 ارت جاو ےل ےک ےن رک نج ےس الل لاوان ارم ام ننه تاوان اف س ناظر ےک ےن کک
 2 ےن یک ا ر نہ ناق یب ےس ںورع ر اق وو بج ۔ے درس یک رش اپ راکر ےل ےک نل ےس ںورادرہپ نا سیر شی دجدوخروا
 اوہ قادس راف شورش اک ھنر روا یک وک یاد ڈوامدد با ےک وہ

 ا سم سرچ ES :اناج برضم اک اغوا
 ها زا ناوک ساروا سار عدالی ۔اھک ےل ےک ےک مج ےہ اطا ها نون اساس نا ا
 ما رک کلی وے شش مروا درک واب کلا یگان رگ تست

 آل دے لوالایراج قاد

 واو وسلا یی زو هچ اف لاو الط یک کس اوکن اطلس بج ۔ید تو وکں وگول فرط یک سولحی ناروا یئاونہ یھشر ہم یٹپار

 ےس عر ا لپ ید ایع لا نب فسوب الل ھق اس ےک ںوتسد ےنپا یھی ون چی روا هک لک تاسف پک ک ا انا نت بوک
 ۱۵ تہاغولا ناطلس ایگ اب فرط کد وکسہ لاج اوہ اتوب ےس تامخارواایگاھکت سلعے نس اس ےک ںوج یک اروا ذود نک ےل ےکآ
 ۔ایدرکل کس کول کی ش ںیم شناس سا ےن کار گپ وہ لئاد شی یل رام بجر
 E EA Sa نا نور ولس<«لاج راي ن فسا
 ناطلس ۔اھتایکادارادرکر پر ھکں یم شزاس ےن سون شال لپ ےک ناطلس ںی شا مک را ترس 2 ایم
 شناس ی درک صر لیصآ یک اف ےارواید ارگ انوار ےک فسا دای درک اک بس لقی یا ارعا ےک ےل ےک ا ن ۲
 ای ماعلا خاک ںولاو ےک

 ناد تم سان ساز نا هلی يا نام
 تا وبا < بس نوک نوش فتا ان دیو لود نم نت شش
 _ایلرکل وقک تمدخو تعاطا یکن ا ےن ناطلس۔ےداادہد فنا تک ۳

 ہدپبت :۔ایگدنادر لٹ بق اھت ےک کوک ان عا نہ بوقت الاس ےنپا ےن ادب ےک یا :ان کب یت کز اک ک انصآ انصب بوق
 داد ایگ آں اب ےک اطلس یکیاور الام ےہ دوا یکم ت ورو اا ےس ںاہہروا ےگ کاھپ فرط یک لارا ووو اک ںی ما
 ہو اال ےس بارا ی گام روا رباج نب نایفص اخلاق ود نا و ۔ایگس یم انسماتروار جا قد الہ حب ےک یا ایآ شکار ارمل# ناضعرهاب ناطلس
 دیگ اس ها گن 1ںیہ

 رکوہ لماو سی ا اب رںیم رشاوا ےک نامفمر یگ کی ےن اسےک ناطلس یش ےھت ہد رواایدرکل راز خویش ی ےک نا
 روا لپ ےل ےک ےن رک نج ےس ںودنشاب یاد ےک الہلاروا زاغ زاوووکل او فصنر گپ ۔یھپپد کیپ وک نج ےس لاج ایك لات عام کیا
 ساروا لغ ےک ںویمور ب تک کن امت نت بادہ کک ایسا ےس ا ںاپد ۔ایآٹ ول اف لیادوکو دعققلاوذ فصندحب ےک نسب یریقروا ی یخ بو
 نانچ ۔ےہ اکچ وہ مہارلماعم اکر العم و نور تا ہک دا رک ستار کس یا داور لم تمولکب ای راےک
 ایر کرارا لما کک اس لا لا
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 . اصل
 ا

 الحلال نب نات کن اطا هال

 تالا ےک تاند یکن اطلس کوا ےن اپ لقب ےک رکج تا

 رگ. قفل رکن رگ ولتاژ ے ںا ودب ےک ےک د میس ےن ر آہ فول نہ لک ا تر یس لاما ںی

 نر ےس قلام تراما اقم ےنپا ےن سا ںیہ ےج رکن ای مارک یار ایرنا فسا

 ےہ وہ وکی کا ےس دج یک لارواے درکار اپاراپ وواتا ےک ناےک ہادی تف مم تملک ب رخ ہو کا ۳

 *ل۲ش ہرامفروا الت روبه ور نچ ایگہادیپ ال ںیم ےراپ ےک تموکعیکپب رخ مے بی ید دم یکن ا لوک ناخن

 توت پر سمورا ےک نان ایکر رقم وڈ نور دا ارے ار لوا زان دعا ےک

 ایر نادولیلت کڑ ایپ ن رتو وبضم کس نره تست یک ارب تنوسرواایکل وت

 وایت کی ا بج وا وقلوب ن اطلس ایلر ضرب یل لو صا ےن الھلاوبا نی ناثعرحب ےک ےک ہر ٠ر لاروا اایصا

 نب یت تھپ ےک سادعب ےک سا۔ ایچ یئاوروا یک نج ےس ۃتبس کتزور یئکے ن سا ۔اھیبھتا۔ےک وفا غذا سا

 ےک رب یکم چپ دک ر عقلا شیت ے ہو یر بدر ال انار یک جفت توت

 زورن ا 70 وف نیا نی رمع نار ود یاس ےگ است ساک ترش اج کت ارو کواوروا ےک اپ ھتاس ےک شیت و

 -ایگھہ توفب وقتی وبا ناطلسسیئامن ایا ید لند سیم سنا ورد اب دنامجتلاپ < نا سیرت کت

 تج ۔ یوم معاق واک جم فارطا نا یک الھلا وبا یہ ناش تو ایگ اب ےس فوخےک تماثل «بوقال ب شک

 ےن ادب ےک لئا۔ےہ اک رز کا ہیج۔ امر ےک لوغش تداخب یگدایع انجم فسیب ںیم شکار مے انا آس برخ اولا ن اطا

 کاو فاد ناخ ےک سکا ایکر مر لاس ےل ےک ےن رکف نج ےس ء العلا وبا نیب توکار نس من: نان ار بتن شا

 8 گے a یتا یورو ھا اہے یا کو ت ساکت سورہ ےس اےک کو

 دعب ےک یا ۔ اتے لش نیکان ےک ترازو ےس لی ںاوناوج تفاب بیت ےک ااطاسوج یوم کلپ یکی رواوفلا وار سه لب سا

 لرد دیک رک هراس یارو آشنا ےک دیو ین اقپ فارطا ےک لاو ایل فر امتناع

 لک اب وج ےل ےک ر عادا ارادو کرک ےک ںیئاو جوس ےس معالا ناروا ے داموکت ان اشک توأو یکم العلا لای ورک

 همان رم اا تس سالاد اچ ۔اھتایکن ہوڈا ےل ےک ںولاو ےنرکك٤ [ ےھت یش ںیم ھٹءاروام ےل ےک لا

 ۰ ۔ایکمایتں اہو کت و

 روز لج ناروا لترا یک یم بق ات ےک سنا یھب یک کاھب ےک آے ےک اطا: ااا ب ناخ .....رار خاک اھ اورا نب ناثع

 تع اطا یک العلا نکا کارو یک رر فرط یر شد مرلا ےن ادعا ےک یا ایک کل ویر آرازہ را رقت لا ا وردا ایکو لاد وق

 ی لک ہم نالوا آی روک ںی اوہ یی دھن آل توا ےس اےک کلک رقبے ابی یرواا یک ف ےس کک

 یا نہ کوبا قا ےک ارگان یر اعم گیری ک؟ ریسک ج یب ا اطا

 ن ںیم کی وردا یک کل اقتاو اس۸ رکو ہر اب نالطلس نارد کا رام ومرادرب تسد ےہ شے ےک ناطاس وو ایکس اپ ےک ناوکر علا

 چاو اعلا ویا نات ن دهان ال

 اا

 کت دام یکی اا ے یک ق۔یررک



 ترا ل اف ذی بر ت نا ۳۳۵ 27 5 نورلظ نار

 ۔ایگادرکن ڈ شلاش نل یئاپآ ےک نارکل اکے ںاہووگئاضحعاےک نادععب ےک سا ۔ےئ:

 و

 تاعقاو اون وہ سٹئاروا تمولع یک مر اولا اطلس
 یکی رد ےک م اق ےک توکار وہ ےہ یکی عام یتاوج بوقت لا ناطلس نی یل اپ اک ادب - لات تم ناطلس
 رو ری رکرافرا کوک انس نا یک کت سس جانب کس تاب فلوت تو لس پرو راد کس دما
 لب ورواایدم

 نوخ بشر ہما دحتاس ےک عن وف یڑب کیا ےن العلا وبا نب نان اہ و ایک کم وکب اج یک اف دد دحب ےک سا ۔اوہ اتنا اکل ا یش سیا ےہ
 یہ یک روا شوٹ ےک نخ قد تسلگتسو رب ز ںیجاروا کک ج ے نا مم ندیم ےک نادولعتاس ےک ر ییا ےس یارب دا
 ۱ لوم اے می یا ےس او اذا د نوت رولت کراں وج

 تا کتب اطلاع هدر عر لاوہادعب ےک یک س انا ےن یکن ا. انک سنا صلوات
 ردتخپ ےک رھآوک بصلا لا ناروا ایگ رے باہ ےہ ڈیرن کت اتو کب واتس ار ابد - ایمانی روا ای آے ےک
 غیس اس یدطج ناطام- یک طرف وا ایل فرط یکے رانکھ اس ےک ںویاسےک ہار مال دانا اه سگ سم
 رم اے کا )مم - - - - 7 1 ایگوہ لار ضم سان رواایگنالفار

 کیا ےن ےنارھک س تب ےک اف کای نیت وفکر ےگ ےن رکرسب یت ےس مارآک ول یم تولحرود ےک سا
 اپ هک رقم مگا ور ےگ ےک باقم ےس ےس رود کیا تار گو وہ تشورف وک رانی دیکر ھا

 لان اک ت کتاب اک ےس کمار اےک کار آہ لانچ اطل ایگ ہہفاضا سیم یا آہےیگ ےن رک ید پنو فساد
 ےگ ہہ کرک اکیا مرک ےک آ۔ایگر یک اپ

 کج سنا ی دهم تم پر يرمتوبفوم بیش هتکم لٹ کل ات... هنری بی
 گن رز اف تتلو گلاب وا واک گوا کیر حب ےک لتپ برخ ب مون قرچک راد د
 ات صابر کرایا تبحاصمےس بیحشوبا کت ھتا ےک لون دراد نب دا ےس ناری

 تام کس اےس ےن رکرایتقا تبححیکں اس اقرتاطہدایز ےس بسرواالاو ےن راہ دایز ےن بسودہع سا ناب برق
 ےک تز ےک لو اب ےک نارعب کس نرو سون ارد ےس م ےک ناھا ج ب اتا دادب ویب ےن بیش ایدہ

 ۔یئاپ شدرپ یب لو

 اوہ اج د یت رت جردب ہجرد نا ۔ایل نج ئل ےک تمدق او شوا ےن یئادبع نب ف سیب دعب ےک لاقاےک رب بوق اطلس
 ۔اھت م دقم لاہ ےک ناطلحسرقمادبعےس ںی نا ۔.ایگہ لاتا لا حل ٭ےہراکب یحمش نیب دعحدبا پاپ ےک ناک لا ایلرکل ئاش سش ساخ ےس
 7 د ےک نارد نک روک لا بیس کناف اقا رقم ےل ےک ےن اگل ت مالع یچادوادص ا ما اذا ےہا ےن ناط
 قادر ایفا لا

 هر اب کس لادن ادرس تا سلوک تک قضا شف کا _2. ات ےن ناطلس ککزادےک ےن روا تیچ تاب کت فسا
 الو« لانتاک سیب وبا ناطاس کت کلام - ی نم عیار



 ا اکو ۳۳ م لج نورما

 هس سادات: ارم کوبا بجا ژورنوکق مر طی فام ےس ارواایداح دی وک ر ےک کا ےس یا تاب نا ارکانو ن اطا بج

 ا سم نده لایخ اک نا )ی لا تیمی و یلاڈ تبیصم ےن ںیب ےک یدوبیدصاق بج ۔ یکن یک یم تانیہ رت یک ا

 متارو روا اتر ر تس قور فراخ ےک ےک تمدخ یک بر لوہا ناطاس ںیہ ےک رکن ای کی مکا مج اہ رر غارق اے م نادات

 اس ۷8 مات اعام ںیم ےس راب ےک ی یاب 65 ذس مبارک کن العام کک امی ےن یار اھت اتر اتر فن یکن یب ہ یل

 ۔ے لک کت سود ترول اے اھکرر گے توادعوکےننیج پا

 اج لایخ اکنا ںیم ےراب ےک نوان ےک لا ۔ایلپ وک کی تاور یکم یکی اے ا ےل ےک ےن رکرود یدلجوکر شےک سا ےن ناطلس ابا

 ازش اس ناطلس رک افر سرواای درک کرام زین ےس ا ےن رالاسے ہیک لاو روا يک رقم ران یک باء الا ی ور سا

 اچ ایک اے ب رور ےک یئدوہی وکناطلس ےن ریزو ناوب بج تہب ےا و یئوہوکن یب نامل زو ےک ناطر کا بج ۔ ید

 اپ دانم ب ناشناکترہع ئل ےک ںورسود ےک کل متتسدرب رپ ںوراددنشر یدوہیب ےک راوی تقوا ناطلس

 ص
 تم اطا یکن اطلسہراہددروا توان کد یببس ثا فالف سلتا

 ےرانک تا ےک ںویا۔ےک رت یٹ ادا آں و خراب اطلس بج رجب ےک کور سٹ دیبس ےس روا ےن اگیہ ور اطماوبا نب ناثع

 مزو ےک سااوجوکی طو بوقت بنی هدر چت جو کبک ویا بسا« نا ی کم اچ فرط

 ایک ناور باپ کویہ تا ےک ن کب کیا کن رمق اب

 ے دوج وم ںاہو لانقروا نج دن اقوج ےکر مالا نبا ںی سید لس طظافلا ےک ینا ےن ںوہناذ یم عالطا یکد آی کن اوکش یا بج

 دب ےسا ڈا کد روان اطاس راھ دیہسوا ء۹ رظفصا*ب وقت نی نی رغ چاد ل ارپ واں وج روا ںوطفاح ےک اےس ںاہورواایدرکل ای ١

 ای کز ولار یل ےک ھت ےن یارب ےک یا وہ یخ

 « نا زار ذچ ان سلنا مامص ۔ایلرکر نر ارباب نر ار شکن ار رار لی یم

 ۔ی کدے دن الطا یک اوست رقم لاس تقو ےک ےناج فری اج ےک رکاپ ددنمح هاو

 و درود نرس دوکت رکی کن اودھ ربەاگردنب ھتاسےک برغم جا فا ناطاسبج ۔ ایگومهدزفوخ دو وکلا نار یک ا بج

 اروا یک ج ےس ا لے سار عب ےک یا ا یورک حب ےس ےن رکھ صاروا ےس رک یب ےس مار خو مزج ےن یا ںیم ںوٰو نا

 کد تاک ےس العال رشارھک ی ب الاسلام سگ رب شفار لینا ایک آبان

 سل اشیا ناله تمر نالے و کت لام کا ل کلیک قاسم

 فو ناراک اضراوم اید بیت یداهجرا اطلس: ت.جو لادا ال اپ قربان اطاس

 را یک ناش ےک یا اید رکے نک نیا ناک اکن اطلس ےن یا ت ایک لطتشراکن وم یک ادواایلرکل وقوکت اج سا ےن ناطلس

09 ۷ ۲ 
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 بنا ن اطلسم ےنرکت جب ےک ناثع نی ئارت دد یک راشمرواپزو

 تالاع ےک تافو یکن اطلسروا ےن آب لاط

 وا یک ورا یا هک ناماد بس تم لپ ع ناطاس لب ١ےک الا نیا نار د ےک تباتکو ایخروا تگ ا ضم سا
 تی یک اے رک لورم بافی یات عن اف مک ےے۰۹ لو الا دامب ےن ناططلس و ایک ب ایر اکر اہک العا ےک یا ےس
 دقت نر ی تگ تدایزروا وتاری ہو اتر غشا اے رکو شارف ےک انتوا یس

 ا_اھت اج رکزو ات کے ناو ںی رات دودعوج سم ورش ۔ھت ترک اتا ےس تالایخ ےک ین الا کننلاوو سش ےراہ سا
 ا کڑے خود راگ کرم ا اد کج اما فرج اکا ےن ئازو

 ےہ ۔اہکوکےغ ال لہ ےک یڑوھٹوکی ت چوک وظف یے ےک یا روا ایکو ایپ لل ال ےس ص دون یر یت یک اوا یک یوم ب و قب نی وحر مزو بچ
 رک فر نا راک ایگ کم احمروا ئی وہ عج سیم دس گول ۔اگل نیدرزاو وں وکولروا اپ ںی رجب ےن اتر کرک لام تروم

 دان تر  کس ول ےک نارواای درک کں وفا

 رک ی ج ن اطا یاب کن نے یا ناچار اچ سش لد یس اوات ابا ےس مزو: رگ اے ی ناک مز

 دک اک ناخن نب نکاریکراورم ےک ہا راسا تم "ئ و0 ویروس رقم اکن ی مو ےس ل

 اھم حا رہاپ ےسر شی دج ہد تو لو الا دام یکی تماس نوبت داپ ریت وکت ع اطا یکن اطلس روا ےن رک یب یک ن
 روا اکا لیٹ بق ات هک ناف تا سرم راے ر یز یر نی نئ ا روا یا
 ار سرد دارو ماوس یک

 الان شانس وام کند ےس د توکو یک کار ھش ناز یوم نهاد یار
 راکت نااار دوو روا ای یم فی ےگ آۓ اے ناطلس۔ یئاھکود یت ےس ہجو یکے باوک ےک ےس

 ای شان اطلس کارا سرو موش زات اسم یک اعا مدع کوایک یتا رس قارون

 ۳۳ رو ےک ںوٹیب ےک العلا یا نہا ںی و روا یک ایقخا تماظقا ںیہمو ےن ھر ۔ ےگ ےل سنا بوقت نب وترروا ناثع نیب کارت
 ےک رک کرکت راف بوق مج یز ا ےن ناطلس۔ایلرکل اعماق ید ای آں نی کن اطلس راہ ود دعب ےک ےن رکل اح نام نب نین
 رسم ئاج یک زاتدحب ےک ےن رزمکل یم یرابب ںیخادرجخادنچ یک الا یوا سش یاد ۔ایگوہ ایپ ناطلس لی نارود سا ۔ای رکعت عت اکی را

 گن ی لب تم گر ناله دي نه

 ۱ :لش

 تاعق اد اول بت لب لاروا ت مور یعستلاناطاس
 فرط کت واک اھت وبش ےس بو یک یخ ام پا وج ےن بوقت یلا ناطلس نی ناثعاچپپ ےک یارعب ےک لانا ےک تر لاوبا ناطلس



 ور ب لات فلک بروی ۸2+ توی زا frn رج... نورظیما نر

 اسم رز اچ دسر ےئل تم لپارکآش نی کے دوجوم سیم لت لاخمءارزهرهب کس فن رزکشنارنچ یہ دامب یر ظا

 _ چیک بول ئل ےک تی یکس ا ںیم ںوقالع ےک فارطا۔ یب کت لار بارسا ناطلس تو یاران اوت ےک

 تی رخ ذروا لاوم رک لار ںیم لو اپ لای شوی )بجا اف رک افوکن ئاوباریما ےب ےڑب یا ےن یا

 - لوکس قطر کش برزو اء ااخب وال  ںورایگد دب روا« لقب ہنانز+ نیم م کر اب ےس یز اتات اد دے ر مودا

 ۱ -ی ایس تراما ےئ سار لپ یکت عیب کن اطا

 زطیذ و 9 7 وک ںیہ رتب ےک میت اھتاو ت ایقع م ںوگول ایک وک مو

 ےک اک لاج ایم ےک یی یک اف نا لک اد ےک اکرام برو مار ار وک
 ای فرو بو دا کسی بر

 شام تس لوح اینا ویا یکتا نوت در ارور هاش ی ایقلدلارما ادب پا یم چے ال

 لری ات وڑوربوودعپ ےک ےے رکو رص ایت تر یہا ۔ یگ کدر لت واخب رک وک ت عیب کی اے کر وکار ئم نب کر ع لاو کر ایگ

 آں جاوے ےک ےن کف چچ ےس ناسملرچئاہدرکرنب سیب ہن اض یقزود نم زرکال سیمہف ا ارادوکی در واایگ

 ۳ض
 تاعقاو ےک ےگ ہیچ رپ ناسا ک دیعسواا ناطلس

 ےک تالاع نارود ساق مک ان روا یی کت واضب فالخےک جگر لاوئا ناطلس ےن نا نب ینادبیک لب نایت

 ارم ےس یا یاو م پچ ترابا کن اطا ےس ا کرک یکے نی رم 5 ئاھاب ےس یھ لا بج حتی« م
 ۔ایگوہ راف ےس م اک اےک برخ ڈور طی ا ایلیا ےس ید ادالب روا ایکن تاج لک

 ھتاسےک بیت7 یاب روا الچ سی ہقاسدوتروااھکررپ لوک وزاپ وٰودوکں ویب ںوٰود . 6 2 ےل ناست ی عال رجب لا

 *ت ناردیم ےک بعلصر وا اول ف رطیکن اسم یر باکس رکےت صےس ا نائیک نچ ےس ہدجو رپ یکرام ٹول بخوای لا لاو
 : ۰ اتات ےک اولا ییا

 تایر هات بوک افاض رتب روا ایام( ںو ڑ اہ ساواک ره ے نوایصف سا نان یوم

 زا ےک ںی یت یک وق م شتاب اکہ ںیہ ےک سا ۔ایگ کیہ د وادم ترکی د خروار کد ھت لارج ےک یان یف

 با ات با ی اولا ماه ساری ]9 او ناطلس۔ایگلچ شاپ ےکو پار کک ا اھب فرط یکن اسملنچواوہ تا

 ۔ےگ یی رکن ایج لب تایحف جدت لاء اشناوکحع رور ف الخ پاب ےپاےک

 تاعف اےک تواخب فالخےک پام تا اکی الا ما

 لا بم اکسس و رو تم ات ین شات هک زور تب نام
 لامل ےس د بیت ت کی ٹدہع یل ودو ے تقو سا اھت ایک قرب تمولعی کب خم ےن ناطلسےس بج ۔اھت اتر کد ایپ تہ ےسا ےس یب نیک



 لس روان اھ برو ۸ماه هزا rrq 5 ....نورلغ نارا

 ۔ات ن اوج ول تنو ا ن اطا

 یک تما یھب ل ےک ن کل تم الم ہب طوطخ ےنپارو ا ایک تام ےک وج وردا لورا ےس اء ئی عش باقلا ےک تراماےک سا ےن سا

 ادیب ماکپ اب ےک سارا کی دیب ےن یل یئاھب ےڑب ےک را بجاد رور پاکت سوک EA م اربا ترازو یکی ا

 ت کوم ےن یسادواےس سا ےن کوک اتا دا دا رنک ورک تعاخل کی اھ ےن وچاکپ آپا ےن اے فرش یک 3 رچ

 ۱ -ساجو رسد ات ببی قوا یک کشو یں تي رام سیٹ خر دف تراورتن

 ےنپا ےن سار ارب یم یا ایا یاو ےس کج یکن اسملنیعسوبا سیراب :یچئاو ے کج یکن املی کد یعسواا نئاطلس

 اک ےن انا حس تراما ےس اروا ےن رک داخل فالخےک پاپ ےنپا ںی لر ےک سا و ایکک کس ار تک بن یک اقوا ں ویب ںوزوو

 ۔لںی ياد رقمی ےےسا ےس ںا ا این انچ ۔اراھباےسا ےن ںوکواپ تفلاخ یکن اطلس ای آل ای

 رس شا طمع کی و دے اطا نیکی رکےت ع اطا یکی ا ےن ںوگو ابال ےل ےک تعجب یپاوکں گول

 رزم کت مایل و طرخ ے ناطلس ےن تارک کار رک تے راہ ےک هما شب لوک لا لک ےس یزاج ل ےک کج ف فان ےک ناطلسپاب

 ےک ریت ولا ناطلسرواای مر کر افر گور مع ن ےہ زو وت کوکی دولا تلخ ہرے ےک ےن کر اقر کے ا ےن ارحب ےک لا ابخلا- سوء ایل راچ

 اگر داور ےس ےک تاق ال ےس نپارواوہ شوخ تب ےس سلا ناطلسایےےل اپ

 کاھب تس ناریمم رم کت سل جن وف یک اروااوہ یھشڑ یا ۔ںیمو ہ ےن اس ےن ںی وں وزر رم اتم ےک ہ رر قلا ن ایمر د ےک یز اتوا یا

 ۔ایکالچ شاپ ےک پاپ ےپاےتاو ےک ادا یکن تک پ پارک اے نر لپ کن لاحتوصی یک

 رش امت پاپ ےک سا روا ناطلس ےن شوخ ایک ی ته با اوت و مارال ت ناطاس ئاچ

 روا کز ات ےک ناطاسدوخر وا یک مد پنوس تراما ےس ایگ یار ناطلس چ انچ سد یا رصد کت سوپ نیس کی دور

 ۱ 0/0 0 ر چاچا کا ےتالعےک فارطا

 ۔گ ےیل ےک دی یا ےک صد و لہ اب ںیم ساف یگیار یما.....: یا ا فرطیک یان کی کیا ارا

 تراباوں وگولروا۔ اگل ےن وہ لاخاک وہ ت ك یا ا کک ئاہیایگ تو: لب دشدردروا ایگ راہی وو رحب ےک یا ا یوم م وہم کس ا

 روا اناا تم ی تم بت e EE و مر

 اپا رکو رص ایم اک شری دج روا ال ےک را یک ںی اے ییز اج وا. یک کت سا خرد یکر ما یٹالے ناطاس ےن ںوہنج۔ ےھت ساو رتب ےک سا

 دل دا دا ںی درک

 لاو کک رش نارو د ےک کر ایی یک سا اولا ۔ اف وک ڈاک شہ ایم گام رب گا کمی

 لات تبیان ناطاسےانچ ےک مہر ا ےل کے پا پا ےن ارد ایگ دید و وکی ا بج ایل لاین

 تایل اور فرطل یکم اور یا الو ناز رگ مشت لوراد تارا اسان الاول

 ارزو ےا۔ایداطب راتفدونے ار ات شش اتار اد ھے ایکن سوا نی پا ایک سروں واک رش ن العار حب ےک ا

 . راس برف ئی دل لب ےک اجد تارتا اےس اکر ےک اگ تال اپر نا پا

 ئی آل تحعاطا یک اجرا ود

 ےس ںیوبرعر اسم ےک لقب سرم ترا کا رن ہم آل یم سام لیک لیبریب

 ا ا اا رفع لا« لوس الی -ا ملت ےیل وک دار تروا لب تسرخ

 ی اهودتب لس کا ا



 ل وردا لاق فک بر ووتو نا ۳ . لپ... نورظناسات
 ړی اروا اع یا وف رب لو بش راوی کس تادوراج دیدن نکا دات ایم ےک لوس کر لب ےنرکک
 یک ابلات

 لس یو مر بل رد ی یک اباک اطلس مو وہ ۔یکمئاق شام توک ےس ےک نرم ےس یا سش ر قدالب
 وکن اع نی زورنک۔ ایکو ہ لوقشم ںیم شش مرا یکی ادوار اکر مر یار لک ن سو یئاھب ےک لنا ےن ناطاماھذج ےن ےک ےک
 اا تولو رکا تام ےک اوج ولی ارواب بک اتاپ ےن اطلس

 اہل ق عن کی تاو یا یکن اطا ۔ لر فتر نادا ےک ی اروا یک رشک محب ےک ےن رک ورک هک ترس ات یار یم ییا
 نوخ بش ےک ںاوفا یک شاد نیاید بج- ایگا راس نقاب کر خدا ناطلع
 _یئوہتسلقےاارام نوخ بش رہنا فسا هما کت روا ےس وہ ےک وچ ےس ساب

 اتڑودرپ لو دل ےنپارکگوہ ہدایپ اسم ٦م ںوتیمز نجس یہ وف کل ا ۔ایگوہ لخاد ںیم نرد لارج ود او بق اھت اکا ند ےرسود
 ےن رکد زکر در ون زج اعراب ود ےن ییا ۔ایکر رقم نار اوکی گن یم رواایکتسرووکح اوےک ی اروا ارم ےس اطلس ایک ساما وم
 پل یھب پ اهر اب هد فنر وات وہ لاوتشا اکن اطاس ہک گناباد فک کس بتا ار نیس ید سام ےک وا

 -دنلاءاشنا۔ےک سیب کن ایج مک کا یل ۔ ایگ باغ

 :لص

 ایم یک کل ارواتبیصمک اتکا رم
fiتوی روکے جو ل کو روزل وار کوم اتے لک ںوہت کز انتم ںی ےمواک یکی ہہ موم یتا رت بھٹ پ اب اک  

 رویه او ور لاش سش عکس ند ےک ےن پارے ناری ق ENS کروا ےک ا ایک ےس ی لک

 ۔ںیہ ےک کرد کال تداف۔ فرط یک مقا سیارو مکا یجایگالچ فرطیکک لم

 ناکام مقابل نفسی بس ناب لات بن بوق نا
 اٹ اکا دب ےک یا اوہ لات کات تا کر ات یو داوود رجب کس رک رطرب تست هال رواایگوہ شئاران ے لا
 ۔اھتتس ود اک وقوف یا کن اطلس هو لک اکر ےس ماظم ےک نیب ھم یلا نک ارد ایگوہ لئاش یب ںور گه ےک بوقت اطلس منم

 داھتودہعاڑب کیا یی روااھتن ارکناکی رہ دوخ لم نمرکئالاح

 ءارماوج م لابو ایر نار ار کا ا اسس یک غ £ نا لذ اونا

 ایکو ت واہ وقتلوا اطلس ک ی بم ای دیتا نایک شال يا نم لر نصر یر نب ئاش
 ےن سا ایگ آں اپ کس دما اطلس فرط یر غم ها ادای شب لگن وٰود ناردااب ٹول تک
 اتووچ اکی ئاھب ےک ا 2 ی انکو ویکی کھ رک را

 شاخ انا ال اب تسا هس ناطاس- اچ لپ کس ارم وی ئیفس تراما یکب خم ےن سا بج طب ار کر خم کر سو

 بج اھ اتر تع اطا تمت یئ ارب تک ادای سے ا ےل ےک ےن تماع وا ےنرکب اساس انب برم
 ۔ایکوہ کلا یم کج ےس لاو اد تلخ تراک ابن این اپ ےک ایذا درکرادر ہت وکپ اہ ےنپاروا یک کی رموو ےس یا

 ہپ سا کھ تاک نہ اک ی ا ٹکا ۔اھت لب قم نایمرد ےک ں ونود نا دکویک ھت تاب کود هک اب مات سنا ریما



 شتر لات فا بوم یا ۳ خلج .. نودلخ یر اج
 یکی اوات سا ےن دوا باد کر

 یت اجرک درک تر انوکن اطاس ےس جو یکر جھکے پارشکاوہدایکوم انا وا گناه رپ لب لو دیک لا
 زور دنچ سیم ےناخدیق ےک رکرارقر گے روا ٹک ورکر تب یک یر کی اینچ دد راش ےس کرکے اوکن سدا ےب سا ےس ناس شیک

 ۔ نیئراولا ریخ لاو یاب ترس لوله ست راک وہ ر کش ورا رک ورکر

. 
 ےن کک نج ءتواضب یک یزخلا یب نس

 تالاع ےک ےن آل یم تعح اطا دب ےک تافو یکن اطلسروا
 ںیم یم واک یک عوام اشداپ ےس رست ےک مالا ی لابی ایکس طی اا 02077 از غلاوتہ ےن رسوا سفر بج

 ہد ےک بل طوبا ےک وہم کا ساف ںیم برر لے ت زاما ےس یا ہو ایل ری یہ ےک کر اوبا ن العل سیم ہہی کئاہیم ہر

 ی اک دے رج کا الت ےک خم ترور ک 3

 اہ رتا ےک نا بلاطروااوت ترک ایر نکن کوب لس غم کور تب کو ادعا نا
 . یدنوا لارملکریبسوک ایر کم صاقتم ےک ناروا کا اعر یک نا کت مرض یک ویھتاس ےک نا ےن سا یاس تسوع ےن دیعسوبا بج
 ےک اں تع اطا یک ادعب ےک ےن رک ئاقوکت ود یکدیسوبا ےن ںوہنا۔ ےگ کج وکف لیک بس وعاد ہد انچ

 لئافوککب اطولا نج یک وا یک رق یم اوا رتا العلا یلا نہ نوش ا کز وبا ےک کل وزنمک گے ن سان کل ورٹنکرپ ترزاا ےن یا بج
 ےہ یبا بج ایکو تول باطلا ںی نارود سا ۔ ےگ وہ لاش ںیم ںوراگودم ےک نلاطلحروا یافت اکساروا بلاطوبا باب
 - سم ساپ ےک ناطلسر کوہ ہدقام لا ذنایکع ہرن ف الفت پ اب ےنپا

 وتو یکن لاطلس سیب تابج نلئودر کا ای داجچیکجں اہو ےک رک قمر یمااکد بس یک لا وبا نب یگ ت فو یا کک ج یا ےن ناطلس بج
 شویعال وہ ےتآےس برضمعحتاس ےک لا مغاع ولا اکسا۔ یل ت یب ےس شاپ پاک منیب ےک لا تخامض روا ےن ناطلس۔ےررکماق
 یا و و ای ا

 تر رشن ار عوف یک ان و ےل ےہ

 تعاطاەو۔ ا اہے ایہ ہے ایزو ےس ناطلس۔ایکدن اہباکت یل وقش شب الم یک یب ےپا ےن سا ۔ایلرکدرصامم کب سےن یا
 کف کر انآر گے ا ںاہچ ۔ ےس شیٹ ےن ےک ز؛ےرانکے کر دنمساٹیاکل رکی ٹر ٹا جیب رذےک لوسوساج یت ون کس ای وه اس رک

 داراب نو بشری لافس لا لب کل قوم

 نا E E EAE RAE ہل ےس ےک زد ار
 م اکرم یکن ی نب میم ربا ےن ںونا م ےس راپ ا ایک ووی خلا نیان مزو ئر رن وای کیم کر اط تمار

 کن اطلس یئزخلا نب یک طب ےک سا ا۔ای درد لےسا ےل ےک ےنام آی اوتر یف کا ےک اطا ےس آے اپ کس اطلس رک تارا ید
 _ ۔ےدل ساس



rrr 0017هک وا لا فلک بر ویو اتے زا  

 1 پا ےپا ےن لا ۔ایدرک رقم مارپ نجس ےس اروا ایک کے ےک سش اہ ز7ی کت عاطا یک ا ناطاس ٹوغاڈ
 _ایگوہ لاک یانگ مو ے ایہ ہک کاپیتان اطا فا ای قتل سرہ دوا کر گرم الوکے ترک
 لاوراو تمار ےک ناوج یاس تام ئل ےک ینا يا تان معا ےہ ےن رھے ےک دعب ےک سا :تراما یر

 ہے جو یک لیتے ناری ھی ناب لیس ےس سک مارا ےن ات ین رز یر ںی تیسرا چاک
 ستار وا جا ےس ےل اقم یک بھن زن 2پر کٹ درا لمئک نر کپ م دیبس ےن ناطلس یو ے ڈول ۔ایدرک ور تاف اتا ےن ںیوگوان بکس یم
 تر ںونیب ےک یب زخفلا اکر خ آ۔ اور ےسا ےن اوراد نا راک روک وتا ےک ںوٰوقب ےہ دنچ سا کتب رک کر اغا ٹعاطا ی کر لج ےن
 ۔ایکتسردوےک فارطا ےک ل اس ایل دیس ن اطلس ی رر اتا تع اطا

 او را دلار ر نمر مات بحاح 07 ,ENOL ماوخ ےک سیٹ اروا ںویمدآےڑب سا ادب دکل وفا

 رب رقم ےس ا لا ےگ ےک تاج ارخاروا لاھپ کد یک اے رس نما ایکررقنر مار ںوطف ایم
 تو کر ش کول یم سیم ڈ هاش که سان: رم کا ریسه او ۔ازاوےس تایطعد فاھےہڑب ےڑپوک
 ای فا پا ںیئاو ناطلسروا نگ وہ لوف

 سن
 رفا نمت اربع ےک ےک نال تمااعرواتبانک

 روا بم اطوبا- هتل اروا نب ج اص ےس ےب ےہ ںیم تر وم عن اار ےت ےس ںی لورم اراک ریس ارپکوم

 نازی اد اد شرب کتاب تیام یراق ےک ناوک یبا یضاق ںیم ےنام نک مئاھڑبا

 ئئ 0 بج ہی دیحسولا سر شیوہ وه یک ساھ ترام اکر وام ےس یان وا تما
 ۔ایگایالطا

 دن رز سای ب باک کک راش اطلس د کس اس ین ای لرزه ٹی دج ےس اشم ےک طا ناف ےس نمت ارپ
 ہک اق کت رم رک آں او دنبسدحب ےک لوززےک باخربمیادبکن شب ملات اسد وصل ی اسیر

 اکل م تی رک فال ا ےنپاروااا ادب ےک ضعف ےک نیب مین وے رکا کک

 یا قام اک ھی وخروا تسود ملی ےن لا کس لا دبع یو رایتتا اپ ےک دیعسواا نئاطلس .... : طب رب برغم اکر یعسیواا ناطلس

 تاب یون با تس سلمان بش کر تب ےس یا ی من اگل زادنا

 ےل ےک اتے دوا درک انا ںی تاشزا ون ینپا ےن یلیپبا دب ےک سا۔ا9ھت ترکی ؟ اپ ےک ناک کنارہ اھت اکر تراہمں یم

 لا بج لب تاب« یورو رپ تصااع تماس جلس رز کس بس ی اع ےک اسیر اٹ ۶ اھت مرک لو قوت اب کا نسترن

 دچار ای اک کت داغب فالخےک پاب ٹا ےن

 سا نت لو ےن ناطلسےس ۔ یی باد ین یت به اس

 ادرک ل ےل ایک پک لر سارعو اک اھم کوہ سارا نام

 جر یتاف ےس ںاونود نا ےن ناطاسرچ انچ ایک یش ںی تصدخ یکن اطاس لینا رای پچ اپ نا نمره اتو
 نا او فراز نل درس سارا هیت یاس ات دمت صاف ناطلس۔ ایلھکر شاپ ےنپاہرابود



 لیتو وا قفل بروی توی زا تشکل... نوری نیر 7
 دقت جوخ سنتر وتو و آیا لا حس باد اما او یر کس تا کتاب تصالع

 روا ےگ مرتے ا سش یک کن اطا ےہ ا یورو یہ تصالع یبا ےن ناطلسےس ا شے اول الج ۃنپ اک تاب اوکن اطلس بج
 وب لات کش شم کش رب نا عیب تلاع ایا ےس اذ نک ایگھ+فاضا لٹ ترش یکن ا

ٍ 
 لاوحےک تافو ےک ہرطاروا سردایرفیےک سنا لئا فالخےک طانرت

 پستال ے اےس تقو یا تایکل اح ہلفرپ فیر ب ج دعب ےک ےک وت اہدنارھ پا ےنپا ےن یشْلفروا نیر ین اش یخاط
 نرطراد اپر لوخض مے اعم ےک ناپاک ارحب ےک اد ایکوہ لوخش تارے کا ر شک دعب ےک ا ب وقل نب فو اطلس ےک ےلمج
 ۔یکک ے ارق واگر رتب یکداھچ یکن رم ےن کا ۔ان ئاحہدنارھ انب کل ارداای کوہ لاقتااکیغ اش سمیت٢ ۔یئوہ کد دم یکن ا

 جج ےک سلا تاک طوخ ےس ہنولشرب مکاح ےن نار آش هرصا تنم کالج وز یر لا

 : نتوج اھت یتروعلاجررب رود ی نا مک بت اله س لا لپ و- اره را اس دار دا کج تیک لخت ےس

 راوس ںیش ںی اب تار نا مزون نم ناردد کا ایدالج ےا ےن نوا انتر وہ ےہ کیک سیل گر ارب کس لس ںویموآ
 ے ےرصود کیا دو ےس جو یک کٹ ایدد ورک تارا م کا ےس ار ےک نا گن نون چای زادنااکس اوکں وناملس۔ےھج کج رگ
 گلد کیک کب 727

 ا وک طلال نج ناثع ذی وف بج ےل ےک ںودنشاب ےک یرملا ےنرھالا نیا....:انرکر قمر الا سوکر الھلا یلا نب نانع کرمان
 روت ترا »تنگ سررب زلف ناف کک ج ےس اع یی گنے ل ےکور صا ےک ناشر موج رکان یک اط ایک تالاس

 نیم ساپخروا العلا یا ب نم طراوت الا اتا برة ےک اپ ےک ےیغاط ا لت وورحا ےک کا ۔ ۳9
 دراوسرازب نوک ویب شارات ے نا کلک یو ہے نا ےک ےک ےک وک اورہ اروا ل وادار تر

 ادر لتا اس

 چرچ کے ںیہ اھت اھکر ر کو را اي اه کافر کج وہ لو لنوو يک دم یاب« نت
 ہل اقماکن ا ےن ناثخ ۔ایکہت اور فرط کس اوکں وج وف ینا ےن ساون یر 7ر خ یکم دحتاس ےک م قیا یکن اثمب ج وکی ضاطرہاب ےکہ زس 7
 روا یو لا رپ ناوکں ونارلسم ایل ٹولوکو ا ڑپ ےک سا ےنرش لئ ایگ اچ ہیطاط ےل ےک تاحال یکن اروا یدک گز کس نا
 ۱ کس هک فردا تل بو

 راوی یب نار کرک قا ےس ےب ا ےک سادعب ےک سلا خاش نب ہدناوہ دوا ایگوہ تدفہضاط مے کس ںوتسکن ام ۱
 ےک نا حرط ا ۔ یک ملافکی کس ا ےن ںوہنا۔ایکر قمر یلار گنی اچ یکس ا ےا رک ورک اوج میز ےن وتو اش نر سو
 _ ےگ وم تسرد ت الام

 ںی ھے۸ نوار اب تکنو اےک کا دیو لار طس اتم چی نا برام لا
 نقل ام ماتم ور اھل ااا یم تول کن ا۔اہکے ل ےک ددم ےس روا شاپ ےک ناطلس لردایرف یلدا کارو لر
 ےک دا تادورکل دنا طرشیپ رپ ےن اے رخ کر اقتغا لم ےناڑپ ےک رواہ ہدنئامخ اک ترابا لن ویک ادا
 ےک وہ روا یو مکا شاک ن اردا دهد کت واک حلاو نب ناتن کرب دپوس ےس اھپ بس کک ئے بل



 لورم ا لا فک بروی ۵+۸ هزا .rrr Ê e ...نورلظنما را

 انب نام دعب ےک سالی گو مچ صعود یکن اےس مک لش اے انک کششی لو یت

 اوہ لب اقتمتسورپ ز لی ورک ناک اک هيات حس دز تایر امام ارام ال

 تعین ید پا ےن دقئا۔ ےہ دوجوم لہو ککے نام ز یت زاروا ایک | ورک ب صن لمص کشر ےک ورب _ ےگ وہ لان اوج رواورطب ۔یئوہ تل

 ۔ایگاط عر مدناب ےاروا ید

 ص
 تاعقاوے او 00 ارور لا ازوا ےن لپ ن اسم لپ ےن رکی ےک نی ریوم

 یگ نان رخ را کوہ کن اے دالب یکنلا تہ ا وبا اوہ مت صاحم بج ےس ےن ےک نایز نہ نار ھشاشواپ ےک داولادب کوم ہے

 آب اف لوس لب ترواودارخمروا کف رط یک رخ الب جوت ییا ےک و قولا با اے ورکا ےک نار مالت ےس لکا تس تراب

 7 عوامل اس وا کن رکن فرم شرایط نت بی قلع ےے اناکت سرای اروا

 روا اوتر بے اچ تا ےک نت اس ےک عن فیکڑب تہب ب ب وق بجاح ےک لاروا یگ ا ناطلس الو. ےن لوھتاسےک نین ی لا یب

 ایک ل جات ھھتاس ےک ںولاو ےنرکاڑلنفہ ے توقع

 نر توت سس ی ی بت. ےس ناع نیا ےک کلم ارکان وقول لم تار اکر

 دعرم یک رادلمی کس ا ۔ EE اراک سوا برم ار ےل اچ ےس نہر صوم روا ےک کعب ےس ءارماےک شش ارم ب

 ۲ ی تواغب یک ون ما دیاگ "02 کلم کرمی روم

 - نی هکر لد تمدن مکان لاو تم کالج وج نایک

 کام کج رک سو جا ےس جو یک وق اد یاب روا کج تینا لار

 ارقام نا رز 4 سراب ایک کس یکدم کان یک ارتا ےک وو

 ےک لا ترا کری تب نام تی :تیفکی لس لا یادت تاشو ںا

 اس لادن نیلا

 نی ت ناخن جر مھعرادرسےک نیب زن کک نج ںیم سیر لوکی وقام ےک فس نب گازا تاذس ارح! ےک لا

 ادرار رے اے ےاو ےن غشا کش ا فالف نیغش ریخش وہ ار گیت فیس

 ۲ رت ٹوا اسم رکا امر لابدرصت کی دایند »ی قت مک ڈ ےس ا ےک یارک ب بجا نکا تا ںیم ناردیم ےک اوم مرچ

 شصح پس ات لود وا لس ما توام واکس اہ یاں ت الکی تاس کند کیا این

 ۔ایدرھکےس جا وفاروا؛کاروخوکں وتی راج ںیم ںوعلق ناوک وفا نہا. ایر فرما

 ویا لا نآطاس نال وم ۔ایکر يک ایررک نہ یوم ین: 1ے طاس لم یکم پان ون

 تلا ت تست ےئل ےک رکفک نج ےس ہقیرفاےسا بوحکے سی میلا ھت شضاران تقو سارا را نر یا بگ

 -اھتاتہ یک ج یک قی رفا

 ےک یا روارگ ن ہو زم بعل یب ریما اه ماتم لا جام عرش یر < لجن مرا دان زر

 دوری قی سارک اریم ےک یا لا ناف سس درو کت صولح یکن لا رخ لآرادرس اکں ویھتا یورپ



 ںی کروا لات فتا 0 .aS ۳۳۵ مخارج ا نەدات

 یفرط یاس رکورد لول رویا EEE ےک نا ےنرھگن نو رز ایگ ایک ت سک
 اگر کس سا الکل وز اردایگا الیاس رکوم اوس اکشے ںاہدایک اچ توب رکو یز اطا ای داو

 دان زرا مکن لکا رایگان کن اطلس تا ایر کض جر پار کوہ لئاو سیم سأوق ےن نارمعن یرھئے شتر فجر تاک از
 ام ۶ اکسل اپ ےک دیبا ناطلس برخ اشر دیدار فاق ےک نار لآ ن یگ ا ناطلس۔ یت تا ےک ربا ناطاس ان الوم
 مت اول اس اورم رم کاپ کوبا وبار دو کای درو تا ذس لاانا دیس نهج ام کس لا

 ن صوم ایا ورکر اپ روکے کہا ےس ےک اکل ار وا ایکل وبقوکے روشم س ا ےن لا انچ ےس اج انمارب ےسرسمب ےنپاریعسیباہکنویک

 پ لئاوسےک ار ق ےس سلب بروس لابی ۔ اب نل ےک ےن رکوگشفک تار ےک ساوکن فشن شا راس سی کرام ےک
 ۔ےت ےل ےک ے لمس ےس سا ےس شی فال اراد ےک یعسولا۔ے ا

 سلق ے ریما یب ےپا ےن لئا۔ ےئ وہ ون تہب ےس تاب کان ا کار ودردیعسو وی ئاتپ تاب یکددم یک وبا سابچ
 ss رک رم کتنا ی ادرک راع ورش مد ےس ایکدصق رت ےن وب ےہ بسےک ماوقا راہ ےب ےریمےارکاھک

 -ے آٹو لب دوقلو دعب ےک ہ دہاحم سا اج ہں اہددحتاس ےک پاپ ےنپا مغل اک وک فر یکن اساں وج روا

 شش یگ لا ناطلس ساب ےک نا ایک ا ڑپ ںیم ہرص قم مول یئواد بج ۔ اد رل رپ ناسک ریعسربا ناطا سوی

 دا وا وردا کد وبا سه اطلس اوره یاد لر یکے نر کود ےس ںاہووکن اطلس ےک نادوادی از: ےنوہ شیاق
 ٠ ۔ازاوےس تاباعناے ڑب ےب ۔ایکلروپوکت ای دور یکن اس کت اف

 6 0 قالما ےپاروا ٹل فا تاح یلانب می اربا ےک یک ایدرگے نوا اکا اک ٹش یبا ےن یگ! ناطلس ان اوم

 تا ٹپ فرط یف ارد ناروا وکی ارلابع
E SEES OSE SEسل  

 ےس ےک ےساد ےس نارا ےس ےل کا هک سا 2 تبع )نور گن کک نیب شاق کتاب
 27 تاد یل اے ںادیمسب ناطلس۔ ا ایگ ایکن شیپ ۱

 ص
SOE e ER EB نا 

 ناس ۔ یک موج قاوم لام ںی ج ےس ماتم کا تاک یم الا یکن رکن نیٹ یک یک با ناطسوکن اطلس سیم حیا
 ےک لو رکو تے سا وت ایکو م کر ا بی قر ااوہ ریپ ناطلسر ںیہ ویچپ ےل ےک نھی دیک داش یک ےنپاروا ےل ےک یئازغات زی

 ریو لات کا میت ار نا 1 ست لا رشید ےک ساس سرچ یک : رفحنر کر کراوسرب ےڑوھکروا ںوینک
 : ایک درک سا شی داری تر لا
 ۱ لا ۔ لے تھی ےس لاکا اب اذا ک اے ونڈ نؤا زر: ئاخ ارے نیو ار بما ےب ےک کا رعب ےک ریعسوباناطاس

 لا تتفوو 2 تھیم اگل نکل تست تس لول اژ اب ری نوت ز ماتم ںیم سافروا۔ مک سا کاپ سارا

 -ایکرر قو بج اع ےک ے زاوردرر ھم ےس تس مکس بوق نفس ناطاسرو اندر او پ8 2

 ےس نشو ےک پاپ ےک نب ےن سرچ ۔ یکر سب بش دتا لات فس لار آل پکس شا بن اطلس تب یک ا ند لا



 تورا لات فلت بر یش دم تیا زا ۳۳ شر... نوری مات

 ےن یار اھت ات یب توا ضر یک ادوات اجرک بکس کاوو کریک کے رک م ولعت اح اکی با اب هر < یاد ی یر
 لر مدارک ار سما سر لاا ےک 4

 یا مس مکس نا ناطلس
 ۱ نر ام ےن آن اسما یارو راک

 پاک اکیا ایکو دارااک ا تاک ےک ییا یئاھب ےپا ےن س را قو لک یب یکن وبا ناطلس رعب ےک ل وے یت اس

 ےک ےنرکممولعم لادا ےک یا یے ےہ نامت ا ابا ۔اھت فلکماک یاب ی یاہو کے لم شاہ اتا ر اجرک ہص زکال لح لا

 میام تاپ کس تے تے تے
 ۔یتکوہ لسصاعےسا ںی جت ےک اس پای ان غلات مچ سا 2 لبا ےا

 بااج ییا ےس لا ویب بی رق ےک ناسمو بج - ای آن اسم ےک ید باوجوکی دایرفک نیب رعومل اوری نا اطلس
 ی برف تماس ت:د حر نبش ايکهرواکذ رتا کاتا ےک کوبا لاک ناست یا رک اي اپ بام کرو
 ےک نارو لکا تحت اب ےک یو طا وک ویب سود کیاروا۔ایییکف رطیکل اس ےک ناسملنل ےک ددع یک گنا نالعاسوا ںی یر کس اگردنب

 کس هراس يا لا ایک مپ ت الکی دوره ونہ ےن ںوہنا۔ ےگ وہ لئاش ںیراگددو ےک ایگ با بسر ۔ایدرکراوس ےس کک
 ت د

 ۔اگ 8 ایران آیا ی یب ےہ ےک اہ ےک یا رو ا اھتدوج وم رر نیا ےس ملوان ےک نو کن اں و نا
 ےن دولا بج کوی ترت "اڑے راشودعوج انولوکں وٹازٹیک ساس 0 2 س۳
 بل لاهیوآل وزچ کف ار خرد روا هو اھ دو راشاوا لا زر یار ایل ےن اے تقوا یکی دیدم

 ےن ںوہنا۔ایل ٹولوکت اہ فراش ےک نا ےن ںواول وتوم لازا تہی رنا بج ۔ ایک اتنا تورط یک یکے نیش وبا ناطاس

 ناطے ےک ےل نام را ار و لوح اس نان وبا ناطلس یش نارود سا۔۔ ران ناریم لیک “ےک رک خو دنبدح یکل مس

 ین کس یک با۔اگ ےن رز لب تور 1. یخ کمان یک لب ذچ اتساکاقتبدرکاطت ا اکرم آی کی گلا

 ایک رے ےن رکن ےس نیب دحو ب ا یک ن توی اپن نا راوی رھی ازا داس مارک مانتو ایکس تاچ

۰ 
 تاقاو کر لا یکن اطلسروا توانضب یک گڈ ار بما

 ھے نشان لا ےک نیت ایا اچ کت ت لاس اتے جو یک دعو یتا ےک یک اروا ایک کر گیج کن استنادا ناما
 در رق لا وک ا اع ےک ںاہو گل ہعردروا یگدرگت وافب ےک مک دباجماک افداکے سود کیا 0 نر واکس رز 1

 کس یم تلاس ات اپ ےپاوکیاطس۔ایومہناور بناج یک شئ دعب ےک سا



 تورو لر فک برهم اتو زا ۳ ۱ 7 رلج ....نورطخ نیا رات
 ریدداتد حر س کر آےک تصوککیفبا۔ایگالچ ة رادراب درد ا ایکس اکے یل اتا ےن لام انچ

 ا اک عو ویٹ 77 ایک فطر لاگ ےک سا یارک کن یکے ب اھ نب ل نمی زو
 وب تسکین فش تارا ایکس باتماکی اس اطلس اوت مروجو بج ناک اپ ےل ےک ےن دنور ےک را وا یک رخ

 نر ی ی اهدای را اگر جک کا ےس ایک دم کلاس اف ار
 وبا یوم لاو س مشت وآزورب رو ایگ آب لات دعب ےک ےس کر اچو دے تست عحرط کرب روا یکی رص اھ ل یوطاک نا ےن ناطاس۔۔ ےگ فرط

Ad۔ای ا را یی سا 2 اید لاڈ س اتر یقر کو تلہ ےس ا ےک اطلس ایگ لیل رکر اکر ےس زا  

 RS رکا وک کے ادعو نچ یورک ت مے رک یک لکھتا پال اد ایگررقمماانپارپ سام
 ۔ےگ سی رکن ایج مچ کاج ۔ایدرکراہ ربووات نوھتاپ ےک ںوج وف یک 0ص9 ایکراش لی وک

 ص

 ایر رقم اکے سا

 تالاح ےک ےیل رک وضو یک ام بار یمااکں وناملسہ ےنرکک نج ےس لج
 وج یو 7 نج کشی ہد پا ےن کک ایک لوگ ےک یش وا سا بد لا تارا ناطلس شنا اع

 تاک علا 7 000۳ یاس تو تا ایت یم ہدرو رپ کس تصور اس یون
 گواه کک ےس یا ایکو ہر اترو شے ریدر کس ک

 کنار هتل بی فنر لودع رم کہ اگددنب یی و ڑپ ےک ل رار عب ےک ےک رک ل ہو ال يا شتر

 ۔یکت فن ےس نا رج نت ودرکادیپ لس یابی کر وسیم ناطلس نکل ایدرکن اٹیرپ ےن ےلاعم ساوکں وفامل۔ اھت لاچپ کیا سئ ےن
 یی عو هتل را ےن ہیعاط بج شی ےیاتش درک اوون ہاھ ےک لاواز ےس لوما یم ےب اچ
 ریما اوکل لپ ناطل ںوصام سا سلم طلقا برکےس ںی توک ب اب را ےس ا ےن دیسوبا نئاطلس۔ایدرکں اوو ب رخ اھو یز اے

 ۔ایکرقم
 لی رس ایل کر و ب ںوہاظ اےک ہرمز جلا ےن یخغاط کم ےک تافو یک یعس ولا اطلس... ::ر کچ رپ ںوتلقک ریز لاک یطاط
 یک ن رکاپ ردن ن یال اید هرکی نایب ےسا ےن ل نورا ناڈو روا ی کرتا ا 0-07 یو رکی یک واکر

 ےک ا یک یاد درارق تاب یڑب وکرم آ کل اے ناطے ایگ اپ ےک سا یم سئاف فال ارد ےک نسب ناطلس ی مے سا یک

 داراتالشاصل اش تا ےک سا ا ورک یت ظالم

 ی سام کج سا ۔ یکت بچ تاب ےس لا مم ےلاعم وام را را نا یک کرک مش کی ا
 ےہ ورکب ابسا ےک داہچ ےن دٹیلاروا ییدرکر ود تیاکش یکن ا ےن ناطلسدعب ےک لاوحاماق نئا۔ ےہ امن اکک یا سی ےنیس ےک لودعرہدکی کت اک

 ۔اھت ۓ وہ ےک رایقخاوکن ارس بوق اداد اوو یب ےراب ےک یا

 نیا ےک ما رایو کا اراز ام اب کنی مون تا ےک ےس ےنپا ےن نئاطلس ےل ےک ےن کک نج ےس لی .. مرا
 ےگ وہ لاش یم خا فا یک ا قوج رد تے 8 وے سنا ےنرمالا نہانی وہی زجلاود بج ۔ لا

 روزپ دعا کج تسور بز نام س دے رقابت نکا کل ارکگ نئاہی ۔ے 2

 - عرب لر ںیم لب وت



 شال ابتلا بروید تو زا frn لج .نورلغنا تر

 غ سا ےن ںونایلسم الم ےس سا تاس ےک ںوقرف اک یخاط زورےر رت اکا مع ںیم تمت ین ےن نوا اھتوھچپ ھج اپ ےک عارم ۱

 کت ام وار ما دعحب ےک سا لاش نت لولاو تسامحنا ری ادا کا ادارا در ے الہی ںوڑوھگےنپا ےس ہر درج

 زوم لب کنن کوس پاپ سیا گچ

 ریعولاریما سنا اه ادای آپ 2ت با ایل ار پںاہو ےن ہیخاطدعبوام نت
 ای ومنی ل لو نوا ای لاقت - نما مال لو اھٹوووراچیکى ما ولا

 اپ ہیطاط چپ ےن اسےک ےیج ےک ہیخاط 6-2-2 چاپ کن اج یت روا هک وغدا کی دلج گیس فا سرا را

 سا ےن کن امار کج یو ںاہو ےک مکے اونا ابا اطم ےک ےیل اطم ےکر الا ناروا لیکر ہ اب اوہ رکا عا اکرم آی کل ار صدنہ رپ ود

 ےک دا باک اار کت موکیکن سئاوبا ناطاس ےن لاس ای ابو تاچ ارت! لول وطف یکم نب وکں وفا ےک

 . اج آں یئاو ےترگکفک چچ ےس ناسملڈودعب

 ص
 ناملتاکن ئاولا ناطلسءہرصامم کن امسمات

 ضا کت مولع یک اولاد ونب ےس تافو یک ن یا توباروا باغ

 دعب لاس یٹروا اپ ےب ںوینا ارھن ےن ںوجوفیکس ا ۔ایدرکم لای ماقردااکچ وہ حرا ےس تدافب یک یلاھب پا نشا وان اطلس بج

 دمت لا ممه شوافس اپ ےک نیخشاتوبا ےن یا ایکو م راف ےس ےک ی ےس ہو با وت ایل و نل لیہ ےس ریغاط

 تم ما نا نی نال ےئاجالچ کت لاس اوون: ۓاجالچ سش کرادی ابا ینا باو ے لو رارلمگ

 ۔ایکک لس
 ےک ںوج وروا ایگ جج یم عفو و وید قی وکن اطلس ہک وا بجای اله دوس ها ےک نایت لرد نا

 ییا ےن لا نارود سا ۔اھب ئل ےک ےن رک ں ےک ںوج وے یا فرط یک ٹکا مد ال وو زور ۔ایلرکو اپ یم نادیم کر شدید قام

 ےس ر زاس د دجوالچ ھتاسےک برغم عج اوفام اقرکل کلا اف چاله یوم گرد پت توکں وتسیرواایکرودوکں یب رورکی کج وا

 الرضا اساس لا سو

 راں ولی ورک لگن شفا ےک ںی رک رپ اروا یگ م لر ںی چووم ترک نج ےس مدددن یی لے: :گلج ے ہم وررٹ
 ن صوم قرش یکی ایگ آب لاپ اربا« ستہ نایاب نین نارہ وس یاس یک ایقنا تعاطا یکل ا ےن نج یب دواووا خم درد

 اید ل اش سو مس لیتو ارزو رگ ت 1 کس اس آل اپ یا کوم یک اعاکت ساید یک

 ۔اھتراباداکن اطلسروا اراک و ی کن مادرم کر یر نابلس نب یکایک مک امیلس نب یک ےک یت شراب

 یکم شش وا ںی شو اپ ءاتکہفاضا لدادعت یک روا ےس ر سو شو اچ یک ازاناج ۔ ایگ کیر لا ےہ ےک وا ور

 ایراد دل ارگ کس ار راس نم نقل یب اکر رقمی د آں یا نک یار

 نرط یا ۔اھتایگم آں اپ ےک سا یم برغمر کوہ گا اے نیخشا ھت لبا رماک موج ےس جو یک یئاھب ہا لپ ےس ےل و

 یا یکی رن دص یر بشری جم ےل ےک شکار یپا ںیم برغہےک نئاسملنروا ےک رقم یمارپ تافارضمر و ےک سوا برغمروا فاش ےن ناطلس



 زکر لق فلک برید ییا زا ۳۳۹ منزل ....ندرظیم یا

 ست تنش ےن ناطلس۔ ییدوھکس دنخ یک اب در درا ےک بو 1ر ہلا ےن نیفمش اتوبا _اھکر رب روصض مان ےارکراا ںاہووکں وجف
 ناطلس ے جو یک یری کی ا ےن ناطلسر لے کر لوخش سیا یم سا اسب رادوا ترکی زادناریت رپازادنا رت ںیک بمن

 _ایگوہ کور صاھمروا یو تخعک نج ان رک نور ون ویو ناز ےک
 رپ ںرط یا ناطاس بچ زور ییا کادو یھب گنا اگل کیپ شی زکام ےک نا. 7ب 0 7

 روا ناطا ابد کس ےل اطلس ولو ادا لوس زرد کس تل سارک اج تک وم ےن نوبت را
 یس یک دنخ سجن وااڈپ لٹ ربناؤا ڈی مامتبا۔ ید لان کت ملاع سرک ےس یکے ڑی تا ےس ےڑیوھک گن ب فیرطدی ریل اکا

 رقرادر ارم اکسس من دی ےگ ے رام ے و رکے تح ۓوہ سی راے اے اوز ور لا درک ورش باقم ے نارا ںی

 کت ل اسود سلم ک نج ۔ایگ بر وو )کن وب - ےک ےس اہ زور لا گور فو کمال راد رماک نت را ناب
 ۔اک ےن کج وما ڑ کم نکے لپ نفشجا ایگوہ لئاد شی قے یم ام ناطلسوک اے ناضمر ٢ے یر ی راج

 نر وا ےنوہ یز نیقش وہا ےگ ےس درک لکی ب یوم یز وروادوجسہ ناشع نور کس نقش 7 کںویبود ےک نشا تیبا

 کت اب بسج ون اطلس ای ارم کمک روا تس مس نرو ریما ایگ رک ھچچ ےاراوس کیا وزکت رو یکے اج ھہپ

 ۔ایگناب دانہ نلاشن اک ت رم ےل ےک ںوکواے دا ھر شہاوخ کٹ اڈر و برج زاد و کیک ۔اوہ سارا ترک اطا

 رام ٹول سش ۔ےگ ےن رکل مدد کیا گرین طوشکب اج ۔اوہ فو یر شویتاسےک ںوج 9ف ناطلسدعب ےک سا

 ماما وج وکں وف ےک ہشرواایگس ست س ےک ںوراگدد روا او پا ناطلس۔ ٹک یل رت ار وتس یک ہا لی مانا کا یوم ورش

 رتا ےس ںیہ ےس رع ےک شو یکی یئاکہد۔ایالب ےل ےک ےنرکادا ناک شپ ت چت یو دی اردادیزوبام ان ےک نج ےھت یب ےک

 اکا داں وج چا ےن ناط جم اتچ۔ یکت اول

 ےاروا اوہ شوخ تہبود وت ید یر وخ یک لو راہ ود ےا یکدلج ےن نت ناطلس نام ینا اکی گونا ےس ای آی ھچک رفت نب زور سا

 وب نر لبه تای ما سنج ریوی لار ن یاس نکا یہ ارق شہ

 سس روس هان یار وکو یک ٹل سی برغش اب اروا ایک تکان رتب روا یاو یک ےس لش ا م اک

 اک برف ردا یک کلا کت اتز پادحب ےک ےنوہ کل اک نیر ۔ ایگوہ و ماد اکت وکلا با این ےل ےک یرادرہپ روا ظفاحم

 -ایگن د ناطلس اکل درانکں ود بادعب ےک ےن وہ نلاطلس

 ص
 ا ۱

 لاوحا ےک توم کس ا رواانر کر فر تسکین اطلس, فیلکت نریمان ری
 ۔ےگ ںی کک ج ےس نامتو لوک اهد کد سنی هومن سو ن اطلس کی ےک رکن ای لپ تا نچ

 ہی ےس نا با ےن ایک نب ےس ناسملےن اراب کرد بج ۔ب ارب مر اظنا ےک یگ ن اطلس ںیم تام اتیا ن اعام ےس ی

 نداری لا زور کیو آب اپ ناتو بجا ا اپ ےک سا یار ارات ب کوبا نارد ےک مرم اک نارات ایک اط

 ۔ےہاہر آے ےک ےنپددابکرابمایک ندا تاقاط یک ا رماک( نناوا)پ آی اناج ےسارپ رول فخ ےن نیکارفاج

 رکو اپ ںی راقت ےک گڑیا ناطلس یم وا ایک وکےس نامسمتےن سا ںی ےس ےل ا اتر ٹیپ فی رم کیچ نسئاولا ناطلس

 راہب یم ےنپاردااہراترکت ررذعم ےس تاجالم کل ئاود کک اب یئک۔ایکوہ لو اپ اھت ا الب ےسا ےن نیکارفات نی ھشوج سیراھنناےک ہدعو ایل



 ستنوگجر وا لا ف بر یش دم یہ زا rae م لج. نول اات

 از ےک دیوی! ناطلس اداو اوج فک ارد کاپ ریما ےہ ولوو یکی اوت کت اب قت ےک تس اقو یک لود لا ایکو
 ۱ _ے ے کے ے رود آلت سد کس کد وایت ےس

 انب بمان ای ماکت جهت هک رقم ےک نان نس
 ا : ےک یم نادم: باقی وں ولود نا الطا یب موہ گرالا بج قی ک ناطلس بج ۔ ےک ا رد نور نا
 نرخ رها بم - یاد امت مس سه اب ےک ہی یٹار جے ےس ر مود دب زارداپ دواک
 ایک دپاک اب یا یوکس اخ یک ب ماعد اه بک تع_وچ ھتاہ اک ا گولن ای آف رط یکے

 ےہ لود اا زنا ایگ یں وریا دول ار ے ناول وفود ارد ید اک ولو از راد« شا اران ےن نا /اطلس ےن انچ

 ہر رله »تک تاریک نثر | 1 یی گومان یک دم ورک شم
 ۳ شاپ ے نسرین قوم میم نا اکسس ارم بز سس لاو

 تا لا یر و ےئہدرکر لوسا رپ سا ےس لی ئاوخ ناروا درک یق ںی ہد ےا ےن ناطاس 5

 ریما زور نج ۔ایگالچچ لس دانی کی الطور: نیز زو اکیا درک اب تا ذس اقا: سا ےن ناطاسی رل
 ۔ ایگ آں اہم ی ا نار یہ ااا رار

 ی
 ام

 روم منا شب هستم

 تاتا ےک اسے کر لارپکولاروا ےک( نو ےک روریہ علا

 وجو زا مدا اک نی ےک سا ےک ومرور رپ ورش اوخروا تاروت یکی اوت یارک قرآن تر س ےپا بج ےن ناطاح
 توک ں ود ناوج ۔اطاج ےس ماع ی کس بعز دانچ ۔ک یا قے اربع لک کا اما آور ےہ مان ےک دردی نا

 ےک اروا اع نہ رغ راما یکہبقعز اھت ایل کب قو کن فن ب فیرعرب ما ےس ل ساو ےک ناقش تولا ےن ناله ناب

e 
 ناهدبج امری ون ف الخ ےک ناوکرام تو ےن ےک فیبرع ےن نااطلس۔ علل رگ اکران

 رپع انب اکن اطلسدوخ ےک رم بس ندا نام بسا ےک نا ےن دزاج ۔ ےگ ےتگاھب ےگآ عا یش
 لک ےب ےک ےس انتم ےک ناار دقت يک ساواک ہیر ملارگمھتاسےک نا لو اپ - لر تم یر زا سنوات چین نر
 لو تک ےک

 نان کس هدوزور وب ندا ےک لا ایده شک اچ ےن لوہا اید کر شک یعمج یک اےک کی رایت پپر مکے ام تور
 2 رم را کباب بسا یا مس ےک روا تا لپ ےک یک نوتات ڈیم کن ابا اه سای

 وکی ب وقر اورم ےک نا لپ ےک ہداوزءارھاےک جا دوددب ےک یاس اقا یکت سا فس پس اد تاب نت
 ۔یگد ےددانپ ےا ےن ا ڈان رام بن اپا

 کلام < شا اطلس ۔ ای الو بس اپ ےک ناطلس ےا ےن سا ایک راشا لت ےک لا ساک باس اطلس

 -ایگھج ت وف ریز شش رخ اب - رتی فی ٹو ےک تموککس یم برفمو ایک ا کا یا یک شکزآ

 بجے ےخاخ با اب ےک اھ باقی اف لوڈ چ نالہ بج 39ا اچ مزع اک ن اطلس
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 ناطلس نیا یس ےل ےن ےہ بات ےب ں وارا ےک ےس راکھ ووت اھت ایک( ساق ے اچ وکن کے دہ نابع نب بوقت
 2 شوش لو نین وکں ونارلس ےک شایئاود ۔ایلرکل وق ےن اےس ۔ ایدررر تے

 ےس ےن اھل اراد ےپارو اایکوکےناج ےل ےک برا راداھت ما اکن ودعرس یک وراکوج وک یل ام دبی ےنپا ےن ناطلس شے دا منین
 اجر زور رپ کس لا

 اپ رح کک یا وا ید ذ یک ار واک نکات انغ انوا ےس ا گپ کد یا کار. :ںیم ےت الع ےک نام لک اداری ا
 ناسا ےن ںورادرع۔ ںیہ سر آل یم بت 5 یت کا زینت وردا چ یر یر مکلف اس یاسر ٹغالطا ےسا ںاہو ۔ایلرک

 رپ لک بش ے یا ےک کل یکی او یک اوو یکی اہک کے رک وا در پ دعر قل یکب رھلارادروا مالسا اوج ےس ےتالع ےک
 1 تک لیست لوس ویکی رمی ار مر تا کد لرد دارا سر مار

 نت زا دن ی سوگ پاپ دوط چک کک املا ۔ایدر کلر یب ںیم یج ںدرتسا ےک نا ےتوہراوسودرکےک سا لق ںویارھ

 لایا اد ےل ےک ےن اوہ: ریجن تو و وا کا لب کے یی ےنپاوکن اطلس۔ایدرکل ہہ یب نیز ےسا ےن ںاوہن تارک
 ۔ایگوہ لوفشض ںیم یرایت یک و زیب یر کہ روا ےک ںوجوف نل ےک اھ ا مے ےک اےس لایت

 ہنماکت ایطخ۔ایکہن اور بناج یک اس ئل ےک یگرایت یکں و ڈی یک وو ادزو ےن سا ذی الطا کت داہش یک یب ےنپا بج وکناطلح
 ںاذد دو اسیر بچه یراصت ای ایگےن ریہ ےک ےک صح باہ ےک رک وک رخل اا اردک وب ون + الے ںوجوفہاید لوھک

 ۔ایکررقموکے ڑی یر یس اپ( قراطلا وج )ر لارج ےب ۹ے ےک ےل اڈ ت واکر تار ےک ہییطاط ۔اگل ےن رک

 2 // 2 ےس لرم باک رایکے نانا
 ے ناطے آے زی یر مہ ےک برضلدنازےس نا ےت لپ ےڑین ےک اب روادوب سب رعب سی اتم یار ط ںیم نج

 یر ےک یگراصنر کار اوز لاو ماند ام گنج سلام ملا چ 2 _انبآروايکررقتم کاور سرما کنج
 -نالع لا اوہ یک تره مد یو ید ۱

 وکں وزاچ روا ےک د کیمپ ر رئم اضطعا ےک ارد درک ور ےن رکے کک ے نارکس کر ںوزاھچ ےک نا ےن ںوناملسم
 ے دیتے نٹ امس ےک سا ےن یئا عج اوہ زورفا ہول ےل ےک دابک اہم نالا ےک ےن آے ےک ےن ںیہن گوار ےک آے ریس تاس چا
 -اھتن دالادتزگیکڑب ند هد سکس. بیت انا از کنی

 شام زآیکں وناملسیروا فیر کج
 کتے رر انکے ن سود ےس ےرانکفک یا ۔ ایگوہ لوخشم سیم ےیچوکں وپزانرادداوواراکراضر ناطلسدعب ےک نوژ یر کس کراس

 2۱ل نادیم ےک فیر ظھتاس ےک شاد لای لا نيم اطاق ےنوہ لی رایت یک وج و کنج کن رب
 مک ناروا ریت ر طی لع کیا اکر طروا کت اال نارق اا یک تین یو یا اطلس ناب شنا ناطلس
 دیسک

 اکت ایرور ضر مد دوا وفد روتی ایل کوررتسار کن اطلس لار جست زیرا کیسه میغاطم ےک بسنت الآب آپ ںاہی

 ی غفاری عام تی شات اچ لوس سو ایکو لم وطجرصامم کٹا ںی شاک لیتو اطلس ناما
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 -یئوہ لو دنن تلاع

 داو دم رب یاس ات ماهه دنا برروی موم وق اره بج 2 یا ۰ رک جو وم وق یٹارصن اک ضا
 ۱ ېر ذکی رم فرط کفی طن سا: برق مپ کن ابجد اوہ ناور فرش یکن ادودعب
 ١ےن ںوبخا ون اوہ مکمں یم ے رہ یا ںیہ ںیم > ی رخ آے تار نم وہ لو سیا و تحار ےس جو یکت فن یک ورایکوچ

 3 و

 ۔ایدرکل ارت ین رک لس نوک ک

 یہا پن غا دے رد ےہ اوہ ںی قد یٹوکل یر شاوس. ےک ناہککی لپھچپ تاب ےس اےس فوق ےک ہلمتےےک ناطاس ےن ںونا
 روا اکر رک یشوپ ےس ےن ارد ےس لج کاسب رگ ورا نب فص یکں وج وفا ےن ناطلس اوہ ہناوردیتاسےک خوا
 ب وقل نہ ولا تنش رخت ات لی کری کن اطلس - درلو لورم کس ناسا اچ فرط یک ؤاھچب

 روووم ےج ےک ا ڑپ بج وکں وناملسماید الج ے گ وگو رو و کنون ظولرکیدرواوک کا ناطلس ان ااوم تن ہم اف

 واکس پلک کس ناطاس نباودکالاع۔ ےگ ےس رہی تش وورد یک یت منا باذقنالچ یا اف

 اوہ لا: فرط یکت حعامج کیا یک وناملسمناطلس۔ایلر کر افر گے ا ےک کور صا اککس ا ےن ںوہنا۔ اطماج ںیم ںوفعچ یکن ارلسوو اہل
 ناطاس اچ ط نرم ا ایگ ٹپ فرط یکدالب ےپا سئاوروااھچب ہن ب اتم رک یاں وی روا ں ورو یکی هک ناسا

 ںایگفاضا لٹ بات ےک ناروا کش نام زآیکں وئاملسمےننا۔ اپگچ تبسوت ا ار روا شست ما

 1 ج ایک سیف اع چ رپ ںوئاملس ےک سننا ےن 1با ای آں او ہییخخاط ےس فیرھط بج .... :یباو یکییضحاط ےس فیر

 روا ی یر ےک بو ایار رک رت ام اکڑ روا یکن ےدیعسےس یت عاق عت اوہ ہ تفاسم یکن د کیا ےس درس یکرط نر ف ےن س اد جت اس ےک ںوجو

 یکک نک ےیاہودعب ےک سا ی تیپ بذار اي شه جانچ ۔ایدرکر وج ںی ےن تدش کل ایپ
 کت یو زی یر ارزو ےنپا ایک ایتوکں ول ےل ےک دا ہزابود ےن سا را ایگ سو راہ ود بج نسئاوبا ناطلس دعب ےک ا ۔ایگ چپ فرط
 ۱ ۔ایکر رقم ےک

 کس و ار کے رانکےک ںوج وف ها اتا سےک تیرضح ان نب زہ رکو زو ےس ےن یا ویو لمار خت یان یک و ڑج یی بج

 ها ساق سرش لاين ایکو دامآپ ےناچ جت رب هاست لودر

 ے ںوئامام یک شئر زآیکں وناملسمزن “ےن نا ایک مرار جہ ےس ایہ آتا ےک ےس ڑی یکے یکایک رام کم
 لو تمسلگت_لاب ول ون مس و یک آب ملا لارج ےس انب آد زیب یر ککے الم روا ےک ویش یک

 (ںوڑہ یر یں وامام داں ءا رضا یا روایات ہیلی شا تاسےک ںوج وف یل ار خط... 0 آگ یخاط رام شا

 یر ئل ےک ںولاد ٹک مج ۔ ایر کور اھم لوط اکا رضا ےن سا ئل اا ات اتا انک یم ا یھب ا ھتاس ےک فیلرطوو ۔ یھ اگردن

 نا نر اکر ےل ےک ددم کن لا یس نو ناطاسرو ایک و رر و شو رص
 یا تاما کے ن آیاپ ےک لا ےل ےک ےن رک ےس یغاط ےس لوہا ےس د یوم تخار اکرول کت کک ےک

 رشا اتسالو زار ےن ےن وہ یھب ےک یاط اے ر گے دن بج ۔یگدےد تزاجا کس رکوع اے ہیخاطنانچ

 ستاد تست تي وبا اچ و بار تا کج نا سرو لار ودر ای اش الا
 ےن ناطلس۔ ید ںی ید ضواعماکسا اھت اب وھکےن ںوہٰناھب وج ایر را ےن اروا ےگ لک ے رغ اداس ازلی رک یا
 یگ آپ اوف الٹا راو عتاس ےک نقل سا اطلس رفت جو یکے کت تقارب ےک ےئکر وجو ابو یر جم روا
 اکے ررکوم بات نیداک شاک



 تورا لا فلت بروی ۸+ جیوه زا rar مشکل... نور طظ عبارات

 لیٹ سینا ےسا ۔اھتدنناق اک یی کرب ب رواج ان ںیم ستا العلا یا نہ ناک ےس م ءار ےک نار ل :ءالعلا یٹا نم نا
 بج تلک مد ماتم اف کیا ےس یک لپ صد تا هام سا ات ترک ترا. کود

 وکی دل اع طر ش رچئاروا یکت رم ےس نا ےن سا ےس ہجو یک لاوقل ا تموج ے اے سیم نا ذی گام ہد ےس سنا ریسراناطلس

 تایید ولو جا یک لا ےئل سا ۔ںیمد پنوہتداقےسا کت نر زنگ شیو اکداہچ

 اک یورک وا یاب ےب ےنپا لم تسای رہو ۔ الا ور وما ییدابمچ ےن ویب ےک ادب ےک لافشا ےک ء ااعلاوبا نب نا

 اطلس روت مس ۳-2-1 تس نادو تقوا کو بطور کنن. یاد روا ومال ۳

 ارب ئپ اب و ی رو ی ی ی و شنا

 یک اے ہجو کت بحع کی غا ےن رھا رانا لر سان نون مس بم. تداعہس یکے ن رک ھتاسےک لبت ںی 2

 ۔ںیہ ےگ رک ای ےلیپ مہم یکتعفادج
 اکر الھااوا ےن ںوہنا بج. یک شناس ے یھب ومن انا الخ یکی ا ےن ںوٰناروا ایل رکودارا اک ناچ شیئاوف اللاراد پا ےن ناطلس ۱

 لپ ےس ےنر زون ےک او د ۔ایکت سالم ریا ۔ایدرکان کچ ینا ےنرتالان ہے ڈود ے ےک ےک ل وت ےس اتیا فرط ا یک نالی

 تحت س ےک سا ےن ںوہنا۔اگل ےن کب لط یردنم ضر و قتایکب ار پ سا ۔ ای هل تو وبا سود یک

 دل منع ت ایک لاردا کاک
 ناچ اوبا یاب ےک سد کامل قم نزن نداریم کتان ناطلس

 مارتا سا تق یار اھت ےس وہ ےک یکے س نا لش لد ےس و یگجوہ لا ےپادد نا تعیب ےس ساروا یا وکیلولا عن فی
 ۔ایگوہ مکرر فرار کن ا ےس ارز

 لو روش فن س یا ےن یار لودر کلات کن ادا ےنپاوکع اوفا نب راک رطاهج نسبا اطا بج

 کا اپن اطلس پاپ < اوج ی جاری ںیم ےراپ ےک ںوٹیپےک

 راو ںی ویٹ ایدرکرنب اش ریز کس کر فری ےک لعاب ےن عرایلاواا :یراقرگ یکن ویب ےک العلاوبا ۰

 یگ ادب ےک 1 اد لاژ تن اش قد ایل فرش مک ما ال رواد اپ ےک گو ا ناطلس ںیم سرکار ک

 ےن ناطلس وت ایکہش لوق ےن ںوہنا ن ۳۹ باب و ایکس فالق راد ےک نکا وبا سوی ورم نوه اس کس ہقوراد ےک ےزاورد ےپآ ےن

 ایکو ادرج ےہ راو یشرافساکن اطلس نیکارخاق نج ھشیندواایکن کو شا

 ےک اود ےس وکو روا کس رکن اذان شک سالاد نالا بج

 و ےئگ وہ لاش یب ںوراگددب ےک ناطلس وو رقم

 د لا ڈ لی نا یقےک ہسانمکے کر فر کیا ن اطلس اپا ےس رک اہ ارس فالف ےک توک ھت ےک نہ د شود کیک ت یا ںیم ےرااپ

 لاء اشنا لب گن ایه سمت :تنالاح هو ماسک نانو ةیساکس ادب ےک سا



 لاتوگتروا لات فلک برو توا نا for رج. .نورظیم رج
 تست سم س

 ےک ات ناطاس فرطکقرشم
 الام ےک ےک فنگ درک ما بماج یک د فروا نک روا

 سنا ۔اھتاوہ لصئاح ے فالعا ےنپا ےس اوج اھتاتکر زانادرخن کیا انا سنو ا ناطلس اخت تارام تاقی روا ورک نرش و
 ر یا ےن ناطلس حا ےک ےن وہ تک ساک ودنشاپ ےک عاوفروا ےنوہ بلا رپ سوا برغمی یوو رکا ریپ یکن کاری زم ےس یر اتتا دک
 ی لوک نم لا طخ ات کف و تار تست اس دار تارا گور نا لا نود ناشر ا امنو
 ۔ایال ست ءادرو

 ٠ شی فیر ش رت ود دیش نآر قو درک کاپیسا کر ب ےک ےک دت چپ ےن ناطلس ... :انھکرریجم نر رو یر اپ فیر
 ایک عش ئل ےک بی تو طول وب راق یے رک شوا ارے اوا وب یار لس ان سا ذقوہ بہیحن تب قی کد ا ےارکم کے اوکو
 ایاوج تودنص تروص بوخ تیاہت کیا ےس یلدنمروا تخاد یہ ء یڑککیک ون: ؟ےک کاپ نر ےن ناطلس با۔ یو لی کتاب
 کلاس لود ات یو نجیب فالو کیا اکو ناھ ڈے اےس لوی ڑ کت و ابو تار اوت «لور سو

 ۱. تب فو 2 کری بر اج ںیم قرشم ےن سارا سا ازاد ےھت فالخ لوسرواج ابی دد مشرپواےک ا

 ی ربغز رها لنت فیرع لس لو ےب ےب ےس لش تموت یال اب کس رنک ناو کت نم ماهر
 7 لام ات نب ویک تساد ےک تصوف وراد ےک ےس اذ یس نکلا نا رک نی للا ویا باک پا اھت ںوم یاب ج یگ
 ار د ات تہب

 سپاس مت شا سر اہ ر توم اچ چ کک تدماک ایک هک او زالو اس فتا
 ٹی جو 0 2 2 بر تہک تار ےک ںونیز یک ناچ ےنوس

 ےن شر رواوداس؛ کر ےب رار ےک مسرب تب یب ددا اد ناشر رواراد ناشن از ںایلوٹ: سال ےن رٹ کی ٹواےک ٹوانہ چپ

 ایت شاپ اک ں ورم ترک را ورد اس بز تہ ےک او ےک ارد الب

 تم کر انڈ کیل ارم کک یک تاس روا ید E فیت لم لوژواپ دکل پای لا ۱

 ایل وع ےن ایک نٹ ما روا فتاتوکر حانلا کیل ایپ ںیم مز ور ےک ہعمج روااوہہزاور ہلفاق اک امت ےس ناسمات۔ یک سیو شیخ
 مي نر شیوا شو لو ارکان هر متن ال سر پا سا نت نو کت قم
 _ایدوکر ےن ںوہنارپ اہ اھت

 روا ناطلس- اب اوا لوس اب ےک تموت یب ۱ یکے اراعا تار ق کد ی دم ییا بام خش لپ ےن ناطلسرلچب

 ترابا ےن ءا ہغلاوبا ےس ےک یا دعب ےک لاققنا ےک لا ۔ایگوہ توفرصانلا کنملا شی ھی ا کنت اہ یر نا تور شیب نت رانا کلا

 ےس فرط یکن اطلس ےن ایک ر اپ ےک یا انشا فر نم لب جراچناےک جار 2 اکپا ےن ناطلس۔ اهن
 دی ںی رگ فن اتر وا کت یز رفت

 یا لی ناو خیس د یف ھت یک وک یکے رک تسلیم تار ےس رکن ایڈ یکن اطلس



 س واکروا ی اق فتت ےک برک اتو وز ۵۵ مخارج... .نورظنتورج

 ے سل ین روش سکس ل رقما تیب ییا د حب ےک تی لاله ی کن ای مکا یل کاش بیج
 بنام انا 0 - 2 ایگوہ لاتا اکن اطلس یل 3

 ر

 انھی آیتک ن اطاس ںیم تمرض یکی عو اش ےک ںویناڈوس یؤڑپ ےک برخم
 روا ےس د سا اھتوکرارصماروا ںورسسمہ نیہا ۔اھت ات رکا کہ باقتم ےس ںوہاشداپ ےڑب ےڑب و ےس سنا ۔اھتز انا کیا آکر نالا نال

 ایک یو اکی کک ےک یا ںیہ برخمروااھتاڑپ ےس بس یم ںوہاشداب ےک ںویناڈوسہداشداپ اکی ام لی بکس ادا ارت ٢١اپ ےک نا

 شابک لک لر بدو بکس اب ےکہضق رب امسوا برخمہ برن جم ی تا باہ ےک دت
 ایک ET کاہے او ےن ںی لو ےک تاشو روا ندقیار فسا انچ و لام فرط یکم

 با لذا کس اس یاد کره ناهار کس لای هاب کرم تاع ةف کن اطلس رواہ مآ و ںیہن ےن سا
 با ۶ا ارم ےک لق یسک اپ ےک نام یلساسفواشواپ ےک برد فای رنک اد ۲ مگ باطوا ناب ملا

 ے تام کف ارت ےل ےک رس سان نم لک دلو کر نار اچ له لق ںیہ زرت ےک نا ےتاج ےتآ؟ےک دفو ہکاہ کوک

 ناطلع۔ ایان سانپ روایکاوا قتاکں ا قباطم ےک تی یکن روا ی یافت زر بوق کلاس سوناتا ےک ہاشداب کس اد ےن رک
 قوم لمام تتلو تا رصد لس شا تپ اوک

 ص
 لاوحاےک ییراددشر یکن اطاس ریتم ےک شوت مکا

 ہلال نکات لآ ےن ےک فیر طرقا ےک ںوی نواب برم کانال کنه بج
 تہب یکن اھٹاودن اڈے کت نل رج تہ روا واتا ےک ف رتروا یلایماک م تالا فار یکی ےس کز یک شط و ا ر یت ایگ

 نب فری و پا لم ےراب ےک ین یا سانانچ رس ا ہاید رعب ےک لا اک ہد سا 0292۸31

 ران روا خانمی ت بھ زار کوا یک رک یک “یبا دب لا شنا دیک نک ضفأ و فض اکے ک روا لوج وا ریعزریما لک

 ۔ی ین میٹ ود لاری یک ی ا نا شما هو اتو "ی

 ےس ناطلس ےنپا لی ےس اب ےک ظغییمآ ےک نا ےن نیر فات نجد کوا بججاح. ٠ :لزاسے ناطلح یر ادبکولا بجاح

 نیا بجا اک ا درکر اکا ےس ےن انوکت اب سار ام یکت ممی کن و کر ھنتاروا ےنایج نوک فارغ یادی شناس
 ےک لولد نا کوک ا اب راترگن ای وکتمظیکن ابا ناطاسرپ ےنرکو سرا کز نا اس یا یک

 ۳ ار بعید لا تبیان سیکگ اي 0 7 0

 ےن قوم لو ا اد اگ اب اک وے با یر ناما ےک ندب کی ریت ےس یول اوت تابت ےن ا

 ا هاچ لبه کد اطلس نوو کا ہون یاب یتا یم و ۵ ےگ
 لنت ین تسار- جن کاپ ےک نک اوبا کتا ےک ننڈ بس ےک بس دان نت داود رم کن تر رام ےک نر دعو



 تر دا شلاق تم بروم ایه زا ۲۵۱ شر ....نورظیا یر

 ۔ رت کت اتو یکی وبا نال
 يل رپ تشاروو روا ایکس لطفی نوا یافت کارا کتی كا نت نام اچ

 ذرت سفت لاری« لئاش لم ںوراگددم ےک ناطاسودرکک تل ہی وہ نم ںی واز

 لگ

 تب لاحکسظروا لار یکناطلس تیر

 شرک ذرت رک تاقا بانک راز تک ووت دن ساب کرتشرروا زد کیا نا سرو سوا ناطس

 رکا ناف تم یرلج اھٹاے نامسملتزوصنم وذ وت ادرک اکا ےن ںوہنامنک وہ وہ تاب یم لم ناسمنزواایکم اپ ےن لا بج نیم ےراپ

 ویی یکی اچ تیرفا ایریا موہ ار بما نب روصنم توا ۓہارس ینا برقع یکرودوکں وی رورتکی کج وفرکل وھگرٹضراکت ایطح
 اگر ارد کس اور کف افزروا لب لت ردرضح ا! بج نایلای کرک 2 استر دیش پ

 مھم قنا ےب رہ کن سوا ناطلس تن یہ رکن کای ایل ت وف یسشونا ناطاس شی حی گے سج
 نا ےک ناروااڈ ڈی ےس ےب رک یا ایکو شارات ےس یا د وای رکاب رسک اپ ےک کا ہوہک ایک ئ0

 اھتای کرانا بل رلعاک ی ارق

 اچ ای ےل ےک ناچ ھتاسےک سا یھچر عن ہزمن نہ دملاخاارکودارا لاک یئاھڑچ ےب ہقی فا نا نا. :یلاھڑ چپ رفا
 ی اپ ذچ یاب کام اهرنارپکوبا لوس نناکگدب-ید درک نالا کاج فرش کتیا ںوکو داد لوک راکت الط ےن لا
 یا آے اہ روداد اک اھ چ رپ یب فوق ناسا مو کد یا ےسا بج نیت اوہرضا مری طاق یر یکاروا

 ۔ایگ آف رط یکے اہ لیئادودروااید ےناج ےسا ےن رانا اطم اکی او ےن :

 دوخ ن اطلس عب ےن رکر رق یب ایوص ےک شان واکس نر تي کسب رخ انا ساب سا ارین

 CE E TO ES لارا رک چون ر لترا
 ےک ی الاول ریم اوج ل وپ نہ ھت نہ یک ب رز وترا یک نہ تاک مار راک. موج اطرتواکرپ مدارا

 و ی رس کک لم ےنپا اسدی ےھت ےہ رگ ما بتا دل “روا اوہ نکا هردو ۲سو رھا ےک

 یارک یا

 ناطلع یی یش اس ےک نا تعیح ینپا ےن ا نیک راک وت لئاشوھتاس ےک نار شپ ےک یروبجمی سک با نب ئی طا ط ریما
 ونا تا لش نس یک تس افا ضم ےک ےہ یلص یر لج عب ےک یا ایا شب سال نبرد يه مک ات! یکت تا

 ناطلس ےن ںوبن مارا ےک تافاضم ےک ہا دوارمتا نج یکن لم بوقت ودواوزریماء یعنی لفن ی رومن بار اد بو کس ما ساس اد

 ریتم

 ولا ایا یم نادیم کیا ےن لازواایکناود فرط یک اب ےگ آے پن لوکی گن وبا دناقۃفای تیب ت کپ اب ےنپا ےن ناطلسرجب
 سٹی کن اطلس یئروشو یت ءاضق اشم ےک نادعب ےک لاتوصسا 721 کف وخروا تبحم یکن اطاح ےن ا بش شڈئاروادقزا دب
 ۔یکرکرایخا تعاطا یکن اطلس ےن بس نااہل ۔اھتاک المپ ےس نا بجا اک ن اطا یاب ےگ لک

 روا ایر زناتپاپ ےن آے ے د ءاوہ راح شاپ ےک ناطاسےس یب ہللا دب کوا ےن ےئ وہ بیرقے رش ے ڈنچج ےک لو راوس کن اطا بج



 ب اے اروا داب واک ۱ں ناسا ولت اچ تسا یر ارت ییمو(لع راوی نیت اس اطاق رکت سگ اطاس
 ر اون تچ کاور تا کل وفا اس ع_لاوذف_یاوتاو: لو شر شبچ ناطلس۔ایدرک تاسےک ناب برخ مکا

 اتپار وا ظفاحم ےک نج میت دعب ےک ےن کر رقم یما اک اوکراونلا نب جے ںیم ہقبطح ےک ءاردزو دواایبکت سرووکں اوفاگش ءایکر ور لاوحا ےک ںودعرس

 _ایہبےنططتر/ وہ ناور ے ںاہودوتروااڑوھچجں اہووکل اوہلا نہ نت نک تایکرب بت اک

 مر گرا را اپ و اب سرود رد کس شرور ےطنط یماوجرواات پاک گوا ناطلسوج دی زولار یما.....:تعیب یک ول
 ۔ایدےدممور نے یک کر ارل ین اسم یک اطلس ےگ ہرادرب تسر ےس یر ارم 821 ادب ےک ےیل رکر ایا تی اک ناطے

 رس وقت اه ایک کر اپ نر لاو یم طنطت بس ایکس رک سم يه را

 اول ای

 اہک لوا یکی کوبا ن اطلس نرم ن اطلس ےس اردا کت اتالم ےس سما ےن ورم نب مج ما ےک ار ید - ایر رکن ورا کھ دوو
 تار یا لیپ ےس ےک س شٛاز طا روا ید عالطا یکن وکب اج یک اتے س وتا ےک ےس گا ےک نا ےس ںیم بوعکوج قا سےک

 بنا ناو اطلس »تست لار نرم کرک گن وه ناسا یهو انور سیٹ
 ْ دیاماتع

 ۱ یوگا ناطلس نم لود جک رط کس ایر کب ازار کو ںایراوم< تعلضوکی زم ن: سوا ےس ناطاس عب ےک یا

 سواد نسل در ےک لیئاوبادالوا یکن وم اید اتوار کاتب یتا اک اروا رکے د ںی یشوا تاباعنا فرط یکن وہ یرادلمع
 ست یک مواعموج ناتار فای مال ےک سا یئوہر ٹی ےس یگ ا نجرمکن اطلس باج یک لام سار ۔اھڑب ےک آ یگ ا نلاطلس نب لیلا
 ےک نادعب ےک ےن رک وکں وفد نا ےن اَت اگ ال س اپ ےک وچ اوگار چپ ۔ایرکرایقرگےس بو یکن رکے ےڑوھکراد مذاکتمولیکس ا

 . ۔ے درک ناور ل تحرخ کن اطلس <

 مقاوم یے صفت ریا ےن یک ب کک ادیت ےک ےس اچ ج سیاقےک تعامج گیا ۔۔:یراور کیک نک نب مع اقلاوبا
 وکں وج وینا ےن ناطلس۔اید جنگ اپ ےک ناطاس سیارو ایلرکر ا رکھتا اےک دارا ےک تعا یکن اوکا یو نج 2 E تور سرواوتخ

 ۔ایگالچ لم یرادلمکی با کن ہا ذو ٹل اقرپ سن ود بج ۔اھت ترس ےک نا یک یک باد یک باہ یکس وف تب کنان
 گرام ۸روا اچ با لپ امت او الم ھتاسےکر ےک ر عن ئاطلبس ےس اردصاق ا تا سیم ہی ان ناطلس بج

 زور ےک ہتفہ دعب ےک یا یک کرایا تعاطا یکن اطلس ےک اشم ےک یر وش روا یک وخ ارعا خراشم ےک ںاہو۔اینپ ںاموزورےےک دب ھ۸ یکرخ لا
 ۱ بل یراق کوہ لٹا سرش ےن ا

 7ت سس 0 ںی ی روک اچ کوج ںی او ںی راتو د یک حاوفا پا ککےزاوردےکر شے مک اڑی سا

 ثمر لا کد نا ال *فرط ں یخ ء نیک فا شادی ب رکاب ریما یگن ب فیر عت سود اےئا فر س یاد ےک
 نوا ناطلس۔ےھت دیق تیبحس سیب ےبا سیم طط ےس تقو ےک خور خےک سرافر ما یئاھب لود وہ راوسہڈلادبعونار ما ان اکدلاخ

 ںوج وا ےک ےس راے تج ںی کت سرد ںی ایک کک نر شناطلسراکرخ آے ےگ ےلم سا ےک ناطلس درک ارگ ا ےن
 ۱ ۳ مد لی ایجاد سا اطم ےک ھچک یگدامز ۔یگےن رام لئی ےس ددنمےک

 لا ےن ںی ید تعلق ول کاش یت اوکن یر خان نم ولا ےن ناطلس دعب ےک ےنوہ لئاو ںیم لب ...:نوہہ لخاد ںی لان اطلس
 ییہ اعلا سار کتاب روا لا 0 00 0 ی2

 ایر تفت شوق فن منم رک شا چالوس لپ یکی

 لیتر لات فلک بروی ویزا ۳۵۶ کر. ...نورلظم رج



 روتر وایت فلک برویم توی زا ۳۵۸ ملج.... نورظی تم

 سن ارحب ےک ی وف دلتا کس ءاماع ےن سا ےگ ےس شیٹ اسکناس یریقکس یا روا تمام یکتا
 رخ نیلا ںیم نا نئ گم ناور فرط یکن اوری تقو ےک نند ےرسود ۔ایداولاڈ سیم ہناخ دیقوکی وم نی روا کنی معا قتل

 داراق لیلی 070 کی تراز گویا تب ًاصرواءالعء اوہ ڑی کر تارک ےہ ےس ےک ناتتریبنرواراینص ت الت نا” دلا

 درس لوح کس ناز فس رپ ماجنا کس نرو رپ رو بر «تسلرضو اشک و+اشواپ هه ساره کس ےن ی سرواایگ
 اخ

 اش مو دعب ےک وب ورا موج ع لایک آل باد شوت یم نارقعر ہاماوہ اتر ڑگے ا ڑپ ےک ۳ ماپ یاو
 ارس توالت ترور لا فال« یدک ورا ین هو ےک الع لر گ اب تااضم
 قو د کم نر اد رپ ےرانکے سنار ےن ایمر ےک یک ں وردا

 . نيقتملل ةبق اعلاو هدابع نم ءآشي نم هبت ؤي هلل كلملاو
 رو دا ناوج ون یکی شو اہکر موان اطلس شی زادنا ےنپا ےنپاروا ےک اپ ےس ےک شد واپکر ام حس امار شعب کس لا

 ےک ل مالکی تسوربز ےس ا لش تمر یکن اطلس یکے لات اتم مار بس نا یوم مقدس ںیم

 ض
 تایقاو ےناویت یی رمدروا گنج ھھتاسسےک ںوبر شی اور کن کوبا اطلس

 رھ ےس آوا ےس ںکش ی وب کور یو کات موکروا اد کیک وے کرم اسورےک ءار وک ےک

 کرک ایج ۔ ےس ہن درب یک یک ک ےس ینا دد کی کت یصووک ب ا ےس رود اچزکگ ایه نام رپ ےس نام الخ ےس جم یک
 ر کنز موجون ید رک ورش یاد گور ےس ماکحا ےن ںوہناروا ےگ وہ سد و یوم یش دعب ےک ےن وہ شک تمولع اپ. ےہ ایکن اب

 ۔ےی درک در شہ رپ ںوکخاق ےک ںویعاح ےن ںوہناروا ےگ نیو اھشداب جرات ےک ت الج

 رونا دعب ےک او مرا ات لو روا ورکی رٹب دح سورہ ا ون لب ورا وب بع تموت ی الما بج
 ٢ں ویلالب سی بے ںوہناناراھپا ںیم رپ ےک برخم لیا ےن ںوی دی بج روااید رک نب وکل وتسارد یکت واغب ے ںوت واک ں ونود

 ۔ایکمئاقوکی ای نپادواایکؤاپ بو اوکں وید

 تواب فال ےک هوم روت سکس هفت روا زا آران بلا مار کرم نا : :تواخب کات با

 دب یک ےن وہ راتخدوخ سیم ہر رفا يا آر ب ےک انا شنای نا ۔اگل ےن رکی اھ ڑچ رپ ںودعرس رشت کارواش ار طروا

 نان دادم فاظ ےک نے ملت نسل: بلا صفت ی لا نبادحاولاردب نب یگ کزوہاریماءہدواوزود ےس

 درک اوربت ےس ںوہ کن الوج یکس شارع یئاروا سی اطع ںی یا ںیم رتی رفا یک ںی ےلم ےک سا۔ایدرکع ور نر کک گئ یم ںورفاسم
 ٠ ار اتم کیا ںیم تموک سی ںاہج

 "ل وفود ےرجو یک ایا دا فوت ب وخ ےک ب وکر عب ےک ےنوہ راتخدونےک بوعکس یب ءارحس ران ضا ںیم تنطاس یکس ضیا یت
 ًداولارپکونتردارچف یکے نو فالتخروا گنج نایممرد ےکر گن بج یئاھپ ےکر یماروا گوار یماان الو فرط یک سود ۔اڑپباناھٹا ناصقن بوف ب وخ
 دانگ سوار افرش ےک صطت ایہ ےہ رذےک ںوج و یچپا ےس عو یک تپ رپ ںودعرسروا تبقر یی رفا

 کن سوا ناطلسوکن یش نم مر کروز کیس کر ریما ےن ازای آلات با اس ورا



 نثر وا لک ق فک بر ی تیا زا هل ....یلوریلخ جرج

 هل نادا ادر کتنا کاپ و یکت ود ب ےک ےس عی اپ . ےگ تار کام 7
 ایر کب ولخم ےس اےک کنجی دنئاےےک تموکعےن ںوہناپءانہ یک راکرجت ان سم بقاوجیےک روم 2تی اھنستمولع ےن ںوٹیپ ےک ا بجر حب

 پا ےنپا ےن یگ لا ناطلس ان الوم نیا یما بج ی تیا یم نیک مکے یاں توک کن اطلس ںیم دے جانچ
 شرم لوک ایرکضق رپ سنو ےن کا ےگ اپ ےک بعید لب ےک لنا ایک ورشا ڈر ادعب ےک ت افر یک
 دیزل تاک قلا

 رم تس زاورد مه ات بمون لو دا کس ا ےن یا هر یا لاو شر یشمو زور سم ناب وبا

 درب ی اروا قالد تبخر فرط کل ترب تی :رفاوکن اطلس ےن ںوہننا ںاہو۔۔ےئ لج ساپ ےک نس وبا ناطلس ہن اخوارفا تب 77
 شراضماو جاوفا ےن ناطاس بج ۔یھتفگے یلخروا یئاش یکن یدعوم+بلخروا یئاش کار ےک ےب رکن ب ن ےک ناطاس۔ یکبلط

 اید رکش ادا انس تل کس درک ور اب اشک دی
 هد دایر کی گے اے تی اچ دری سم رای آم ےل دب ےک رام ےنپا ےن نیب دحوم

 ناپ | نی دعا ےس چو کیا اید کور ےس ےد تایطم سیا ےن سار یک ت اش کرت مه قاچاق ےک راضخ

 ۔ایدرگدلقپ ںودحرس یکہ قی رغارواممادخ ےک نیب مونج ےن 090

 اک ا۷ ہر ملال یا ين سن ورخ ییا 6 کاش ےک لاپورعب ےک یناد ےس یر ہلا یک بیک رات نایمرد ےک ناروا ناطلسرن انچ

 رم ۔یکت زع یکن یک و سینا ےن ناطلس یب سا نابینا 7
 ہی روا ون ناطلسوورکایکب ی رقےک ناطلساھ لاش یم ںوراگودب ےک اوجوکی املا نا رکز ےن گلا ناطلس نب نادرا
 ۔اھتایگآق رش یاد سیر ےب سط دعب ےک تافو یکپ اب پا سم عموج ےس ایل تیر ید

 پا ےس اهو کج س ایک شزاسرکل تا س ےک ںورکو پتنگ ےن ںوہنایٹ کت یش یم ےراپ ےک نو لا بج رب ےک ڈے س
 . 02 ایر اہ ات ءارپ ےس ما سا ےن لا ےئنسا ےک ناطلس نیل 0 2. 7 اج ےل دتا

 ماتر ےک ےس رکا ترد یر شادی ےب لوک زاردےک تایلص ےن ناطسدحپ ےک ا ید لاڈ ںیم لیتے کی رو رجز سی

 تک وبا ا اولا زاها شک

 غاردا ترس م HG Za تا
 رند فالف نام شرک ایک نا پا بج ذهن بابا کمان ےھت ےگ ےچ ارم حب - تافو کتب ناطاس
 ۔ ےس وہ لا بس چ روا بع کپ دزو م اقم دیر ادال ئاچ ۔ ےگ ومرات ے ےک دمی کن امو وتان لا دے نفع

 E و

 قرارماکب ول سراج فسا کن توش کا | الا کبد يا نوبت مافی لگد ےک سنا
 اک نما کتک تا ین ماد الکترو یر یا ےن سنتا ےہ اروا کت یہ یک نا

 نادا و تو یک حالسلادبع اب اک ادب ےک سا ۔ایھگ کل اتنا ےس اش لاو لندن: ناف الو او ہےک نایاا

 _ ےگ س ولوو ےس وم ےس رکے ےک تالکش روا ںوتبوعص یونس ھر یراکرہام کیا وو ۔اھت حا اڑوچجےس بس سش نے ڈو قوس

 ۳ "تک ا تلخ



 +700 0 0 شال... ندرت نوح

 بج سش قالت ل اتری دو کو وا ںوقیظ ےک ناروا بحکونب اگل ےن رک تتاقوار گیا ےک کم اک اکی لس حر وای وافر یک
 ےل ےک سا ۔ ےئنکس تے وکو عر وا اپل ہین ےب ےیل ےک اروا ید کر رشا رکاب کا ساسان لو اي مات
 ےگ ر وک ےک ر رک تا بسر ایکمئاتصالع ےن ناطلس

 ےک ناور وا سنے یخ ی روا اگر کوس نادیمےک شوندعب ےک ےنرکادا تدابع یک اش یک ناطذسر را
 ایک باقم ےس یر باکس سونا ید کس اب نی لا ب رکا کت سلو وت یر یھجب ےس نلا یم نارییم ےک ہییستن ایمرد
 ہپ توم ےن ںوہا وہ سینما یٹوک کچ ےس ناطلس بارک ھی د ےن ںوہنا بج ۔ایلر کل صاحوکن ادریق وہ ےترکب قا کوا ےن ن اطلس
 -یکد تسنیم ےس سر سودا

 زنی آب لام نج مودود ےو ایک کاتا ےک نا ےن نی وہ زواووارضمہداولادبعونج ےس سیب خو یکن اطلس
 ررر واز ونا یگ سا اچ اپ ےک نا اس ےک ںو نم ےنپاددرکا ایک دعوے رکی تا ےک نا تت

 ےک ےک ںوبرو۔ ایگالچ فرط کن اوربت ناطے ےگ 3ر ل۸ ۔ ئگ لاس ےک نا کول تہب کتاب نفس اد

 ګا لس لوبیا م ڈول ر اروتس یی ہم یکس ارکوہ ل قار یب ےن ےک ناطلس۔ایل ٹولوکں وی ےک سا۔ایکب اتم لو

 یک الطا یک یا یکم س وت یارک ریکاوری کاتب کاب
 لا نج متا ناطلس ےنیپا ےس! ےن ںوہنا۔ الم آے نا یک نیک نبات نت لو اه کس نام. اب ناوریق کنار فا

 فی داپ داب ےس ی ا و ویک نیر دعوای ادرس گجت شرور قم تا کل

 ےک رک نوک کر کب نیک ںی ےک ذ رک واں سد قایق جت سد تر

 ۳ “اے لمر *دالوا۔ یئگوجرود یکے رصام ون رداے 4 اپ ےک ناطلسہتہ آہ رہ لش کہی راغ لم نوک

 دالدا ےن ناطاس ایک ار کدہ ل نا ساک ایک پکے اج گپ ےس نااطلسرواایکہم اوم اکک ول ن ےس نالے اوباما کاپ ےک

 ایک وم سی یب راج کت ارحشاسےک ے 22 طی اه گشاد اچ فر کس اس لک

 یک اکی و دلا نیا ناطلس یت ست نمي راست تار هو رش یک لا نلادد دےک ہرصاوےک ہضعیقوکن یک ف ا نا

 ےس گاھپ ےس بق دوروا کورٹ کا ایگ: ناقی بدو ذی الطا

 تس رووا لمس رک سرا راو پس یر بسا ےس سو ن اطلس ںی ےک لوالایگدامچ ..... :گگر یں ولیف کس زن ۱

 وان پاس ناطاس حس لی < لا یر تاق یک ںیم رہ وج ایکم اتوا مالم ےس ےک یٹوبضم یکں ولیھھڑپ ںیناونب سیقرنخدر گورا ءایک

 کس تعامل هو یلدا کن اطاس رک پس و ےن ںی یلا نی حا ناطلسروا لیاوپاونب _ ںی ںورش نال ںیہرض

 مپ یا رواد یا نب تا ناطلس ےک ناروا آل اپ ےک نلا  نابعشمام ادراک یک ورش ورو لش ےس لاپ

 اید رک را کی وج ینپا ےس لضفأ وبا ے ےکر کروا. اید لاڈ سیم لیوکں و دلا نب تا ےن عناطلس۔ یک کراتا تع اطا یکن اطلحروا ےگ

 : رها یلع بلاغ ہللاو۔ےگ ںیم گن ایم مک بجے آل رح! ت الام ےک ف ارا تع اطا

 صا
 تالاعےک ےن رکا یر ے نافرط یکن | دع وا تواب رپ ودع رر

 002 2 لک اف منچستر گو ناطاس ان الوم نج شیٹ وم سی یی ےہ



 ںی وکر وا ات ےک ب "یھ دم تیا زا Hl مال... نور ماترا

 تناروا ی تم زھنپ تافو یکدللاو ےس شاء یکم عم اکمسار کا تک تہب ھتارس ےک سا ےن ناطلس.اھتاہ رآن امر اپ ےک اولا اطلس

 ایم مدعواکے الد تنمو

 ین اطلس وت یک تروا یک قرب ںودحرس یک نطنطش رواہ او ےن ناطلس بج ۔ یک یوکف رط یک قی فا نئاطلحردحب ےک سا

 اھت ےن ہے دیک ےس اب ےک ناطلس ںیم لو اد سین عن را کد ررر ی ارپ نول م اقتم ےک ترابا یی اوکی وبا ناطاس

 اوج یک فرین لاو ےک فالمراد دحل ادب ایآل خا واکت بیصم یکن ادربق۔ کک ت لا

 و رات ےن ےک توا وو وو اوم ملعاک او ےک نادر یق ںی ا بجے درزا کا تست ار

 پی 7 طط یت لئاش یھب اٹ ٹو کن اطلس ںیم نج ںای لوٹ یک اوفاروادوفو ےس برخ تو لا ےگ
 ےک تیار طم ےا ےن ا بات اب تقو یا اپ نیش جلفا نبات فو یا اکی ر اصن لاک ےک برخ متا ےک نا
 اردک یت ے ارداق کوت اپ ےک نا تد ےک فی ہد اج یگ رگ اب ےہ ںی تایی کا ہیج اھت یورک رس یقه

 _اھتاوہ ال نرم اکن ونج

 نا ی الط کتب تی فا ےک ناطلسےسا تقو سال ےنوہ ادات اک ارپ ںی یکی روا یوم غیر نایمرد ےک ہیخاط روا ناطلس بج

 ےک اھت اش دو کیا آی اک سلب شاد اب ئل ےک دابک اپموکسا اس کس مزار درک برون قم اے ےک نا ےن

 ایگ طط اپ ےک ناطلسوحتاس ےک نا ےل ےک ےن رکرایقخاوکتبحع یکن ل یک رم نہ تس وبار مای اع اک بارلا

 وب ھام یا الو نب لا ڈو مکا تا ےک اشم ےنپا ےن ںوہناذ ٹی رخ یکن اد ماوگ بج :توافب یکماوع

 نج نیلم ند ئی الط یکی ا یکی ورک ےک نا د کالا یر اروا توک یبا ےس اچ اچ رام شزاس یم
 گز شا کهاز ملی برق سی وخےک

 بیرف نچ ےک لش یوم ئاچ ایک ب یر فتا ےک ناےن رش لپ نال صا ہانپ سیر صق ےن ںوراگو دم ےک را ناسا
 ںاہوروا۔ اے ےل یی بوقنینہوودعب ےک ا کدے د ناما سیا ےن لوللاورپشراکرخ آ۔ ابد کور سم شی ےنرہش لا یج ےتآ

 اے لاد سوچا دا ر اپ لتا ےک اطلس دد کتا دروغ اکے اہ کک ےن یم نا یادش ابد نیا

 یاب بوق بس لا یک وفا تزع یک نا مکس نا ین اپ ارگ را هک
 ۰ ایگ اپ ےک ناطاس

 اد لاکر ا عر نا و درک ت داغ یھب ےن ںوہن ذی خ کت ام یک طط بج وکی چہ لا

 لاس یا ۔ایکررقمرپ ںورہعفلشیکں ویمد آراکپ بکس تساوی نوب رواہ طط لا ایالبوکل شپ یلوم ےن ںوہخادعب ےک سا

 ا کک ای رب لا تست کی ورد برم نا یا گویا اد ایام ںی ل والا رام

 -ےگ لم رکن ایوودمت ہن آل تا اوو تاڈاح ٭د تا ےک اطلس یاد حب ےک اے
 ضف

 یراتظوخ یکن انعوبا لی برخ روا تواطب یکن اطلسونہ سی مٹا اطسوا برخم

 نگ ےن آل اپ ےک یا روط یر ارغنداب واہ روال تپ اکی را یکن اور مق بج وک اتاری کام ےک اسوا ب رغ روا ناست
 ےک پاب پا ود نیکی لنا سام یھ لیک رک وچوں ویت عجب بس چه نوار ژاکت کتب و یکن اطلس ےن ںوگول یاس



 سڑک والات فاتت برک ید اتوا زا ۲۳ رج... نور ایرج
 لس اول رو اب نت کن منا تار که آی کپ اب ےپا ےس جو یکے نم ٹپ ےس فاو روک آر تروا تفت تس ارد مک یبا یک مک تام
 اتے سش راشم

 ےسراب سا فس نانعوبار ما ال 7 ر: نه شن یا ۷ خحاط نم سکور نب ۲
 لگشنن انعوبا ےن ایان ۔ اھ تکر قاقن سم ےراب ےک ناطلس مم لد نا ایک بار ےس یک ب ناخ ےک ےک ےناپ الا یم
 بس تاب 7م آله بس یهو لود ساره سا اب تا ےل ےک ےناض چپ سم

 شاید اراھپا ےئل ےک ڈر ترابا ے اہک ل اڈ یم لو ےک یا ی سے راپ ےک تک تافو ایک اب ےک کا ےہ یک نات

 دالب پا ےک نیب مب رواج گورک واب ےس یارک کر خیا اھ ما اک اف روا تافاضمےک برغموج تہ ےک کتا املا نب روصنم ناطاس
 ۔_ے اکہ لخاد سیم ںورہش ےک ناولوں ا اے

 وں وج ولی اے ےک ےل اک ےس تبیصم یکن اوریتوکن اطلسروا ےس د لوھکت ایطعم ےبادحجاسےک ہراراو م۶ن 0 نانعوبا انچ

 تزاجا کا سپس نطلس لا نگین نام نر فا لپ کت قشم کس لاروا لئاع اک ات ہما اراتالع ناریم

 ریما ۔وہ شیٹ روسضتےک ناطلسوحت اس ےک ںوسکیکےک عا وفوو ہک اي درگ تا ےک یا یول اک ےک ادن ےک شار مروا دیا ےہ ا نیک لط
 داقرات مے ےک تراکیب ارواےر گلو کج ایٹ ت قو سنا اب کس نان

 سفاک ااش لو الرک مہ پا وا دے اما شی رویے نا < سرد اما ےن ان
 ے نانعونادعب ےک سا۔ایآ نک مے لال خر اور یورک ساخر ب یوا ےک تم ےس ام ےک واو مارا اوج
 روايات زور ای ا ا ںی بعلم دبی ےک خیا وفا یارو یاو کر ایت تمم ام یا۰ یک وبس یی د این کت سوک ییا

 ےک ومر

 طع تو راد ناب سه ربع کور رو نم نون ترا رداوون کز نبن :ترازو یکن زی نب نس
 ےن احا ےک لاک لی کن ایی م بی رقت الا ےک سا۔انچ ےل ےک تولخروا یت اور نکند باک چک
 دصق اکے اج فرط کب خر واایکرودوکں وی ددرکی کخ اوفاءازادڈےس مارکاو ماعنا ےھت 2 اچ اپ 22 سورس جن پایا
 ۔ےتراگدم ناطلسوج یھگن فرا فیر ناد ےس ا نک ک

 ےک تان جاوا 4 لواروال سان ؟بلاغ لب تمداخب تس لا دف کل غالطا سیب ےراب ےک ےھت تسوو ےک نازعوباروا
 یک اور ےل ےک گنج ھجتاس کس ناو لب سس ورا نگین نیو فسا کرم اکن اساس

 ےد ت گرا تو دعب ےک یئامز در بنے عرف کرام و لاپج الکترو باور اس جا ین ... گنج لیلا
 یک نم ناخب ناسا ایگالچ فرط یکب رضمدحب ےک ےن رکل صا مئانخروا ۓولوکل او ما ےک نئا ےن ناطلسایگک اھب ےس ںاہدرام تورا ید

 ۔ںیہ ےک نایب م ںیہ ےک تس الام ہد کتئاہی ایی ںی مک ترت ےس اروا ایک تھر یماکرار نب

 ت یہ 7 2 اکے نابلس نب نے او ایہ ںیم نو ز ییداو بج ناانخوا یخ نا کس نامی ن زو
 نانخوبا ےس یکایت زا کلم ےس روصن رکا اع ےن یا ےل ےک ساروا ےہ اچ انرکل ےت کوکو ںی یز اتوا انتوا ےس ےک ےک کام
 ےک ایدرام رک وا کت قو ےک مامش ےک کر گان سارا ےس کیش تراز امیر وکرو قلت ےک شیزاس سا بج

 ایل کفر کب رخ
 ےک اتم وکروصنم نکیل ا ٠آل ام ےک سا ںیم داد یک ارج لابا یتا ےک یر ایت لمبا ید پک ورنےک ساوکروصنم بج

 ایگ 2 ابد جت ساغر رخ لا بر یھچن انعوبا یبہ کل ٥صاح؛انب رغب دج ںیم ساف ےن لئاروااڑپانوہزا ود ےس تیک رحب



 تور وا لات فلت بره تیز r م لج ۰.۰ نودلغ بانر

 ےک ےن رک لا 77 ایلر کو صایماک شی نج

 ہد رعب ےک ےن وہاب ر۔.ایداو کام رے ریقوکم الا ولاونہ جج رذ یلاو ےک قے اتوار حب ےک ہر اکے اید گاہ دا العلاولاد الو

 روتا طے غ ےک رخت اح ےک لول شرح کس لیاقتم تصور زور یم ےل ات رگوہ لئاش ورک ام

 موڈ یولن اتعولاےک مکتوب شیر ش ےن یا ۔امم ا اتا ےک ویت روا درگ پا یب الحلا لا نیب سی وا نب نال ےئگ لے ناتعولا کو
 یاو رک لا سرش غوت

 روا الل ازادرھچپ ۔ایدرکل م یان ر یقرحب ےک ےن کر لک ایا نہ روتے ناب يا فک اب نرو
 ۔ے آے یددابکر ایم کت جیب ےساد وو ےک ںورہشدہب ےک اا ایل ےن سش ادا فاض ےک برخ

 یادت مایا رک یھب نا نیل ے در ات لمم تع اھا یکن اطلس یاد کدیعس یک ارب یس لا
 یا ےس اہ ےک تہوار رم یت ۔ایکدارادرکم ا تہب سیم تواطب ےن عار نگ بہتا سات لادہا ےس ےنا ارگ فاو لب نت

 روا توافب ںیم فارطا سا رار مش مم سنوفےس ریما یکہ لخرواید ڑقوزاب کپ اب ساک کرم بوکس لا ےگ او رکے

 ۔ےگ رکن ایج شہ تایحفمیدنمآ “کا یج ایک رک وکف رطیکب رخمرکوہ ںولاود ےس رجوایکے نراھد پور ےن ےک عراوخ

 و
 رم کی یک تروا فلش کہ وار شب ن اسما کو اولار پکو: تواخب یکں اون

 تالاح- تاب

 تساکل 9 "لپ ےک ب وکٹ اہ یکن اطلس عاوفامامتدحب ےک ےنوہرشتن توحید ان: سیم نادر

 نی اج ےل سیم تاب یبا یتا ںاپدمکا سے فاکس نو ارات نہ ب جاع درع! ےک یاری
 روان علامت مکن اب ےک سار ناثع ںیم سم یت اش یم ںوراگددم نیا تم کیا ےس شی ءافرش

 لس ین لگن نشر نقاط اس هم ےک نا زن نار مشن کن ب نک ادب/ناطلسےس سی
 اپ شد سی ںوشیئاس آ یم لک ناطلس یم تالاح

 ماتم ےک س بر ےس مک اکر یک مک دذ ںی نرش ایک و / ص - - - 7 ںیم سن اولاد نب

 شر اب اپ شا نم لذا ارم ےک ےک ھم ےس لا جرو وجدا اھ ےک ےن مچ ےک طملےا۔یکت جج ےس سا

 ۔ےگ ےن کراہت اکی وخوا یکت مجیب یک

 هاو ناو نت اردایکاحموکی وونک ےرسود کیے رک من ہوارماداولاد :ہرباعماکہوارخرواواولارپ کوہ

 ےن ںوہ نر ۔ایگالچ اپ ےک مو! سم فاش ت افاضخدشار نب یگ یم تافاضم نین ا سی یوا برخو دہ ہد ےک ا ےک وتر

 ررر ل توک بز رب نور ےک ےئل ےک توقد اطا سید لاک ےس ںیہ ووا لور اکو بے ناطلسدعب ےک ےن رک 7

 یکدوج وم کنان کوہ مولعم ذی ںاہو کیل بج ۔ ےگ ےچ ناسماتنطاسلاراد مک اروا نر راوی
 مو اود نل اکبر بوتے بضف یخ نسل ستم لا سا :نانع یم

 لپ راثمچپ ےس تموکعبدیما کے ےک



 لّوکروا لات فک بروی هوم اتو وه زا

 سم ے وم ےڑ وتو وزا ورو ےک ریش عب ےک گنج تسدربزروا ورک تب سار ویر اکر خ آن اولا کوب

 سا هک تم کار کرو ااوب لاد یل )اطا ےک ور والا یوا ۔ ئی وہ لا

 نیم ز ےک کافر گے ہشوگک یاےک لک ا انچ ای مک ا نے اوس ےک ےن یس لک توم کر
 -ایگایدرکگ اب تار کوچ اس 2 ایدلاڈ و

 دالدا کتنا اط نب سور دن لیگ 009 90 بب 10 ناتخریسوااناطلس
 اپ ےک نرم یک اطا ددا برضم اح ننھی یماوک غم ےنپا ےن ںوہنر چپ ۔ایکرر فنی مزوانپاوکن ےہ دک اد کہ یک زوعےک لا ےس سیم

 در رھی
 شب صافشاہدرو رپ ےک ناطس ہک نا نزد ام کس ناو رجب کس هر یو دام یئگغ ن ںوہنادعب ےک سا لب نا و

 فرش یکن ادریقےارھچایکرر قم یمااکن ارب وکی یر کس یکن ہی دات رادربتام فو اکن اطلسوکںوردنشاپ ےک رئزجلاروا ید سس

 گے رکا ارد ا یکم ئاق تسایر ینا ےن یک وقلادہن بچن ناز نج فسا نم لک ایناز

 کس لا زی زدالوا یکن یت یب ےس شی تافاض کیہ دم اکر گرش تس جد یکن رمی روا نکنی ےک نیارھناو لت
 مگن مولی کن ھپ ۶“ 0-2 اھت انب رایکراج ہلسلس اک نچ ےس ہققو ہققو نئایمرد ےک سیل نا نا ا نج وا لاتکولا یو

 مہ ایج ایگ یگ اڑ جلاروا ایک دار اکرفس ےس شوق ےن سا ںی نارو د کا ےس دت باو ےس تع الما یک ن اطلس و یوم لقا وہ ےک ناش نب

 ۔ےگ ای

 ص
 تالاع ےک ےننلس ںویئاو ےک ںودعرس یب ضمیکن دحوم ارعا ےک زط رواہ ییہ ۱

 ايام اس دیک ناسا ناتو رپ تموکیکپ اب نپا ےن نانعواریما
 س ستو کا ایدرگش تاور ےہ رکو اوما روا ںور امت ہری دنہپ ےسا۔ گر تالا اھم ےس ہم یکت برا ید یتا راہودوگاپ رک

 ۳2 نمی هک ےک ےک ور لادا اطا کا نقل سا شر ےپ ٹواکر وار یکن اظ

 ےس آس ناپ ےک نانو ارگ ور اهدای کس اے نشان خرس يا اي ادم شا

 ر لش بسر تخت کا ام داپ ریما نکہ ترازو سیم ںوراگددو ےک سا ناگ رطکب رغم نانعولا بج
 هال ماد فرطیکں وتالع ےک ناوک نب دحوم کوایک اچ س ےن ارحب ےک ےناپ بلف رشید ی کک وبان رونا

 کپ اب لاج لی مالن ییا کا یتیم تو. ون رگ اور ںویئاھپ ےک سلا زوباریما ےن ار نچ

 لازم تاب لو یا رسا اچ اتریش د را ارد س

 ۱ لر را کلاس نوک 2 سوک اروا ےک اک کت ابذج ےک تبا ےب کم اتم

 دم ےک اب ےک نا ےس ںوہلا ےک ومو باق س ےس تاب ذج و وج ماوع تاب ہاب ےرینطنطت لیپ ج ان اراب ےس نط لی

 نواب ےک شاد وار وا ریما لاہو ےن ادب ےک سا ا ایکو ب ترب اونےک ساپ س اروا طنط لرواد لاکر مای ںی اےک رکھ پ ںوراگ

 تا اپ بہہ ا تن کت لار اچ ایت یک



 شتزاتروا لات فاکس بروید تیز 7 ۳۷۵ ال ..نرظن را

 شک اےک شرداایکور صاحجرابہددحب ےک صرف ۔ایگالچ ںی اد ناک اکہ رص کرا لو درب «لوت "هوا نادر

 یک شا کوا ہیک ج لقد س ںی اک ک یا سیم حی ناضمر خال اپ .بد لو اورد ےک ر شود کات ید لاماس تہب ےسا کش ناس

 یار اپ ےن چک رر اترے ا تند ےک تش اپ یر لج نک ایکو لپ ور فرط یک اہپ اپ ہنہ رب لن ہما_ ےھش ار بک زاوہیکں ولوھڈ
 ا ےل ےک ڈار یوا 707 رت ا اور اد فر طب تل ماتم ار ۳1 اپ سا وہ ےترک
 _اھکےل ےک تعفادم کت ات گپ کس ارام عن امار دانش تفت لام

 نرالا اسوا برخ ےس یو

 تاقا ےک ےل م ےک ایکن فیرکت سود کس لاروا ناطاس
 ےس اوچ ینہ بوقتلودواوزریما ے و ےس آب اے ابو ےن لا ذی الل ا یکت داغب یکء افر شےک ںاہو یب فارطاےک برخ ن اطلس

 7 ملتا اے جبرا غ ےس لاپ دایک ناور تا ےک نر وفکر صانلا ےب ےنپاحتاس ےک اھت ایج ساپ ےک ناطلسدحتاس ےک رفوروا لام ںوچب

 ۱ ۔یگب لط زم یگ ےس یگ نب فیل عیب خزرما ےن ناطلس سیم ےسلس سا

 دالا پک م آپا کما توبا ےہ ناست فرط یر موو اوہ ناور فرط کد رک ھت ےک کشا لار وادا زب رر ماتا چاچ
 ۔ایگ ئل ےک تار موت ےک

 جاو فا مار وا یگوہ؛ تسلوکع وف کر صازماراکرخ رجب کس ےل اقتم _ںینوہ ےئتاسس ےن آں یم کرو یداو سی وف ںوٹود ...: : کرد یراوگرعم

 رانی ییاوج رانا کس لا ئی ئازفا تزعپیوخ کل ا ںاہچ يک اپ کس نانو دفن یورو
 ۔ںیہ ے رکن ایج مہہکا ےہ ال ئل ےک ےنکور ےس سنوقیکل ن اطا ےک ناروا لو کس درگ ادا لو لوا

 شا اپ ےک لایب ولام کتو اک او یکن اطلس بج الاب ناک انپاوکو زبان را وب تراز یکسان
 ےک یہ کرک م ںی تاکو دن ایگالچ

2 2 
 تاتو ان مرا ساک لو فرط گرانت اطا

 مات نپاود باذقتایاھٹارپ لوقدن اکے پاوکن اا ےک ےک پاردا یلاپ تاج اقا یی بسج نسب ناطس نالو نب لش وم
 ےل ےک ےنالد تبفر کہ تیرا لاپ ےک لا ےن ر: "۷" 2 ص0 اهل تاور فرط نوب ترابا

 داود فر وسواندژوک ارس یگ اوا رفتار یک یم یی رعب ےک ےس رک وات اب کن اےس لش لوم اقا

 ےس برخم ےن رصانلا جن ےک ناطلس نک یب ید کا یا گز کا کی سن ی بست اچ
 ناطلس حر طس ا۔ یوم لئاش لورم کنن وتار سياه لار بس. فقر او
 نا ایکو مرار فرط کر رک لوبیا یا اہ فریق رش ساددا هرم اگه تام



 شور والت فلت بروی جوی زا ۷۷ شہدا ....نورلظ نار ات

 ۔ ہٹا اشنا ےک یی رہ دت e کک ےگ وم اش ںیم تع الما یک اے دنشاپ ےک هریک

 ی ےک اطا ےک ےک ےنیددابک ابسوکن اطلس یک نب ادب حل وا ےن وم تاور ناور ےک ن اطلس... یو یکن اطلع

 تا عرب ھی ددافو یا ےن ناطلس۔ایکمئاقوکں ول رپ تعا یکن اطس ایا ۳ ولوو ماتم اوت دا ےن ایکن یا لی تمار اینک
 ایکن اور اس ےک یکن با ےک کر رقمون ایلن مما: نبای رکذ عؤاطلس نب دحاولاردب رب حادفودرگےک لوقالع نا ای انب میم اکی ایلادوارپ ۶
 دل روا طقل ہر ز اک ہنیکو جواب وک تک محتوا نہ و نر ترس زود قروه
 ارم

 تشنج مندرج جوک رد ےس ا نکی کج ہجر ود ےس سون یاب فوم :کج ے و کل شیوہ

 ناطلس گلی چن انچ اھا سر یک دیشی روا یوم یر اط تتر پ یا اےس الد دای دہ کتک ےک ےس ف الما دہ تے ساےا۔ایگ اپ ےک
 رج روا ی قے ہجو یکت حعاطا یکن این ہادوا ےن لوگولےک ہمایاء ہصقخ: ہصفقررز قو انب سا۔ ےگ وہ فرغ ےس تع اطا یک
 لر لیلا

 یکب ضم تا ےن ںی ماشوخ ےک ناطلس۔یئوہکگی قبا ے یر ن کلم سن ال راصما کی اکرم رک اطلس
 ۔ایلورنابرفستضراک کف رطیکب رض ےن ناطاساذبا۔ رک ؟ ٹول ںیپاو ینا یکن اک ایدوروشم کے ناج لپ ف

 ارکان ناماسےک شوڈودروخوکں وز زہ یس اگر ودوکل و رو رک جاوا ا ےن ناطلسدععب ےک ہروشم نا :یگاورے نت یکن ؟ناطلس

 اب کت هو: لا ے ج چا ۰-70 7 تک روا

 اس فک تی زا کلاس ادراک وق

 ےس اے او ںی ےن ریما ےک لادن نکل مہا کام ےل ےک یادو لپ ےس بسدپ ےک ےنودادد ےگ بین

 گن وہ شاور روا اپ اء کن ےس لول ےک ورا ےس لوہا نک اک اپ ےل ےک کور تا وہ کر کا کد

 شرم اعتبار توان راپداپ ےک ںوزاہچ ے نا ےرجب یک ؤاوہ یل افوط تش 7ت قو ےک تار

 ۔ئگگوہ گالہ مگب وڈ

 ها لور اگ سم اار کے رک رپ کرب رب ےک ںاہوہکاھت بی رت اگل دز کیت اس لورم لک پادوخ ناطلح

 ۔ازا وے ل وطن ناطاسوک ؟ںوراوسروا ںوزاہج ہیقب ےناو ئی :ںلاہددعب ےک ارب ےن فرط لا زا ارام

 لن ویکی ٹر قی ےا شئر جلا الب ایپ اپ ےک اےس ورکس رص الا اہک اعا :ا ی ے ناهار
 را ےک ہہ ایل اپ بلغ زور ےک یک شن لول اپ ےک ںوتسودروا وا اه سوسک ر2 هد انچ بسا بلک ولے ی 2

 تست یوتاب يا راز سپس پست دی ۳ کس همیاری ناو سا
 راب رو تسود ی ر اوج برع تنیس یو٢ لاش سش ںوراگو ر ےک ناطاس ی کت داب لہ دل ےن ںی فول نب

 ۔ وہ رایت ےل ےک ددم یکن اطلسوحتاسےکدشار نب یار مات کم ری

 نک موج وکی م نیش نب وحر نب یک وفیکن یرم ینہ ےن سا تایر کد م ایپ اک کر کن ابار ما ےس نات عسا ن

 راز زا ےل ےک گنج ھتاسےک اف و ناسا حرف در نک رم تمام ۔ایکہناور ےک کر رش 9

 الات یر ےنودارفم کوہ کج یکن اسمھکس یم ںوجوف ںوند م دو دش ایکو اپ ںی روا لک ےس

 ات لام ےک نان وف یر سود تل س زاراکن ارم ےک ناطلسدحب ےک تکا لہ رانا ایل ج کال ےس سنناگلو زین وکرصانلا

 ےۓ ںورماپ



 یر ۳۷ مش زا َنورلغ نیا راج

 سوار اپ ےگ چ شر شار براش تیپ ها مرگ روا فیرک کرام تو تسود ےنپا ناطلس۔ یکے نولوکں ویو
 ےس اسوا برخ“ ں ول ۔اید لا اب اہحاد تسود کن اطل ےس لاد ۔ ےک وہ بات رسا رکف اپ فرط یک ارب اروا وڈ وچ بق اھت اا ےس
 یاب نمی اب رمالاو ۔ےئ دام ٦ےک یار گو توگو یک ن اطلس

 ض
 شکار مے ںاہو٠ ےناپ ہبلغاکن اطلسرپ ہسار لت

 تاعقاوراش ےب رکمدزواےن رک ضق ری اء ےگاھب فرط یک
 م آپا فرط کارکن دام تب تسود پا ناطلسدعب ےک تافو یکرصانلا ے ےنپادوا کی حنووتسلگ یکن اطلسے ہنوبدش

 21 ارورود ےن ںوہنار نان ۔ ایکءدارااکے ناچ فر یکہف الل اراد ےٹا  برغم ےن ناطلسدحب ےک لا۔ ایگالچ ںیم سیرقناو لبترواریوس
 ٠ یر کتبر بس اطلس ےک ںوکوا نر لاو اک وو بج روا ایفا نت ار نی راشو تک

 ییا ےس یا ڑتاوم مکی قاد یا بج وآن اتعوبار ما ۔ یر یب توکت موکحی کن اطلس ےن ںوگولمماتےک رش ۔ایکگ اھب ےسرمش لاخاک ار لیت
 -ایگرکخ وکف رط کس ام تر واازاو نے تایطع سیا: ایکرودوکں روزي اقرار

 وم ےک رک باقم اک ن نهاد و تست لا اپ ےک یارک ا لانو ارتا ےن یا تیک الطا یکے ن اےک نانخولار بما بج وک اطلس
 وکٹ الطابپ بج وکن انحوبا۔ایگوہرارفرکرب وس کن اطاس وت اےک مدق یبا یھیرام رو تسوداکسا مو ا ساس اتو اطاس ی نر
 درگ مج ںوٹیب ےریت سم اگے ڈو وان اطلس رکا کاک سا ےس یا اچانک ئاخ اکن اطلسرام

 وت ایک اخو اکے ناطلس بج ۔ایگوہ شیو رکسشروااپدڑوھکن اطلس رک گل وان اتتد ےس دا توپ ےس کردہ ےک پاب ےپا ین انچ
 ایک رق کارم وار نر گرا ےک ندارن فورد اد کرک اے تا

 سس آل وڈ تاتادد ود ےک ناطلسک کتابی ی باو کارکوی یادو دایک الط یکے لاج ار مےک ناطلس بجاوکرا تو

 ۲ بس لایک
 شنارھاوہ اترکروپوکں وہ ڑابپپ ک ۳ کو اص لاج رک گا ار اطلسےس فون نان اشتها. اراک اطلس

 مات اپا نیب لا نب ہویا ر ٦ں گن یپ ایکو شاور فرط یکن انعب از وفاک یشن می کت حس طا یکن اطلس ےن ںوگوللےس فرطرہ ںاہج ۔ایک
 ناار ۔یدرکور پس ےک لا تصامعرکا اب بت اک انپا ےس روا از! ےس ولف ے ا ے ناطلس۔ایگم آں شاپ ےک ناطلسدجقاسےک لام ہدش عم
 ۔ےۓ ست ایطعد لاوسا ںی ںی ےن

 بتا اراک راضی داد ےن ناطے ر ذ ےک یئ ت موو و سا ںی ارم

 ہک یگددم یکن یم مایہ عقب ےک ےناچ کام ےس اطلس ایل راک کمالی ورم لنت بیش« تک
 نما رول تسود نوا بت کن انار یما یکے شدت اپ ےک ناطلسر نا لام مات اک سک بجا ایر
 فال تیمی یو وروا یاری از کاشت نداری نا دکل ےس دو رس نایک اے رہتی ا
 یک تاور فرط کریم ےھت ےس تیا نوار ےس یا ایکو

 داد تا ےک توتر مات ییا یکن اعام تیک اطا یکے رک وکےک نانعوباریمابجوکن اطلس ....: گنج ایکن اطلسروا اتوبار یا



 ستوکروا لات فلت برعوی هوم جوی هزا FIA 2 7 نورلف نءاّراج

 لترف سیا شا فای يک وگو داو اطلس راکت هک هل رکراط کروبی داواک رسد کیا پل برف وفود ۔ایب سی قر اما

 بج اید ڑونبے ہد یک ایحدوجواپ ےک ٹک دوکن اطلس ےن وفا کن انعولا لوم تاک ن اطا اوہ بار ماقع ےک تسوخرماتلوج و لوڈ

 رانیدوبا ںی ڑ۔ ےھت ےس راگ درک ا ےک ناطلسراوسوگ ےک نیر صو. اپ زگرپ نیز روا یئاھک کوھت ےن ےڑوھکےک سا گا ےنوہرارڈ ناطاس

 لالع ب جام ےک یا ےن نانعوبا ایگ اچ فر یر ناب کس یاد 6در بوق یئاھب ےک رادار ناب
 دید ددواایکن امار ا ےن ی اوت اوج ب رت تفواکت اف و کپ اب ےک کا بج کک اب - ید لاژ سس اندی کافر کوئ نب

 لس نابود یو اوز فردای لب ن اطلس تا ےک ی ہت ہے لار بکر ادرس ال. :یگاور فرط لد اغب لم کن التاس
 یے ےس ےہ ا ےن اطلس ر عا ےک ہرا تت ایل رکھ رص اکل بروا یکی یہ اک اطلس یکے نوار ما - کتب تومن لوک

 اہک هاو رد اپ روا ریو ار نان اپ نارنج چاي 1

 تن کا یک اب اطلس ںی نلارود سا ۔ ںیدرگے اوت لار لاک ب رپ یم ےس ےک غ لارا ےہ ا ےن اطلس

 اا قر ٣۲ى دعب ںدنرنچ روا ایگ آور مز تایکل سنے ل ےک ترامط ےن ناطس دعب ےک صف بج نکیل. یئکی الا دف ایک 02
 ےپا ےسا بج ۔ایداونجک شا ما < ارگ اتارا ر چوک یم کن اطا اہک عںادولاوک افرادی آے ناطاس ششم

 اه نواری ناو رانا ور بورد ادراک تم | جم ایدہ ھ در کتافد کپ اب

 ںیم شکار ملی پا ادا ں ودل ے رے ر ہک ر ئپ ےک نا ںی ا ایگوہ اران ے شوخ اتے ناطلسوددعب ےک سا

 روا سد دا ناو هاب راے لار سلم تار کس سافوج اگے ل لاش ن اتر السا اراک لاد یک"

 ۔ ملعا یت یر ٠ت زکتہب یک اروا د انتم یا ںیم کر اتوکد رت یا تک اے چکے گم را 2

 سض
 شا٢ ےہ فرط کن ارسم نانعولا ن اطلس

 تالا ے اپ تافوےک ناطاسےک ناروا ےس رک تر داولادب یب
 دالا پشم کم یا ی اچ نچ ھت یئوکالاو ےن رکڑکنچ یوگا ناطاسر اف اب نانو اریمادحا ےک تافو یکن اولا ن اطلس

 ران یگکوو وای ع الطاوک قاب عیار اریسیافرط دیک وار یاس سرت لم محی نا واک زمع اکی ےس

 ںیہ وچ لابا ںی وں واور ںیم نادیہ ےک داکار روا ایک وک وکو ےن لا ںاہچارقا یہ ول یاد لیپ نانعولا۔ ےک تار ےک ںاوب رغ روا
 کد رتی یہ ےن لوراگورب ے ناروار عسا ےک گہ کن اس یب

 کس نا ای تقواکت اد ںیم ملاع ےک یف تایر رو ں واول یک نگ وہ ضیئاقر ئاڈب ےک ناءایکب قاھتاکلا ےن عبر مون
 س لولا تر لاس ی ارحب ےک ل٘ا۔ 7 اج ےیل ٹولے یخ کم ید وچ فرطیکں وھی ناو موبايل فرا اطلس

 2 ایگراوتساوکت صوتی نپا ںاہوروا ایمن امسلت
 کلیسا نو وک ریق سینا دیق ےس یک امر اکرخ آ7 وہ ارایپ ترص ے ساک ےگ ےس اک تافاضم ےک لا ےس ا رکا ہ وکی ار

 سس ی گناه دم" تمالاع کس لا -ایگالچ بلا لک ترش مبوب مز کریس یاب ته کود اید

 فشاءاقنا



 ۰ شتر والا فلت بروی جوی زا . و ج ا نیر تر :

 انرکر افر گے اکن  دحوم دا روان تان 07
 ںیم فلم اتمر وا ایک کرک تام ےک تعا برو لر تم اب کریس رحب ےک ترست یو اولارپکونب رانا داد

 ےن ؟ںیھج وف وفود بج ۔اجھک ےل ےک بت اعت ے نارق اذان متر ارود نب نو نب یراق زد ےنپا ےن ناطاس۔ایکو
 997 ی ی

 ےب ےک اردا کا 0(0 ایل تارا کس نا ی ورکر قشر و ایکب قاین اس رک وا رد یک مو
 ےہ داپ داش ارگ یر دا ٔ 7 خاک کن اطلس ےنریزو ےل چک

 یوم ےک یگ ریما ںی یم دل ےن یی ڈور دعب کس لا ٹر کت عجب یکن اطاس نوک لاو ت این ارج ایزو یدک 0
 ایک ےک ی رار کب ولت بوق وار 2و تسود کس اد ایا : مار ادبع

 ےک ر کرا قر وو گی لا تک سیا ام ترفند نیا ان
 -اچ یت ےک نادوخرواایکرزاود فرط یکن اطلسدحتاسےک لو اچ اس اف لادن اپ سارا

 ںی اپ ےک ےک ناطلس بج وک ہد واز ی رو تب و یار یک ازت دنا اه فک ےک نا ےن نئاطلع
 ناطاح عر طا یم رکا بوت اکا ےک یا وت یوم لوو تیب یک زنم لاک بازار بازان ںولغں یا ا ےن ناطاس
 ےک یہ کرک ھاں ت اینو رنک مکا بج اوہ یا( باہ کی ابر

 ا صف

 اناج فرط کب رغم اک ار کے لاہور واہ نع انوبا ناطسپ يا
 روا یک رکو ترکہ وق یک اے ناطاس ال سس نانخوب/ناطاس سے د ا م نایعش لاس یا یک اب کز نا ا اعاکیاجب

 رادرب تسدےا ےن ناطاس ار لایتروص ر ۔ یکت ی کش رب ےناٹ وکل وطن اھروا ےنزکوامف: کور کے ںورنشاپ سیم یرادلمگ سا

 ۔ےد تداہشیکت اب ا لی یکدوج وم یک وگولوورک کوت رش ا تاب ےن کا تاک نر 1 رکی کر شزوا یک تنطاسرذوا ےنوہ

 ۶ ناطاس ےئل ےک دق سا ۔ایاوھکیخرب ہفت ےک لئاع ےک ناطلسروا ییرادر جت یکل نا ےکر شا نیھچے ارداایکی ابا ےن ناطلسرچنانچ
 ٠ اگر قم کل اپ وول اط ی برک ےک زوے

 نب یکے زو ےک ی اروا تمبول ےس شاہد ناموس رجب ےک ےن رکادازارخ یک غلادیک ناطلسدعب ےک ےنوہ پا
 نک ا ےن غلہ درا زم ےک ںیہ سدا واہ ےتا ایک ای درک نپل

 یدل ت تواب الغ ےک یکن کے ییا لا رواہ ترک اب اپ یم سیا ےل ےک لت زگتہب لرڈئادبقیا

 ص
 تالا ےک ےن رک مری ارتا ےک ںوج واک ب جاحروا تداخب کای لا

 سهبار یک لار لا آه تمول یکن دعو واداء اہ آے ناں ورش ںی ےس لد لو یک اک ہاشداپ ےک ہہاچبہجابتص



 وکر لاق ف لتا ےک بے واھ زا ۳۰ 27 .نورلفنیا٘راج

 سست نشد تست اس بو کس ن سین کال اطع رکاب تو ےن دعوے ےک لاپ ےک لکی رو لات
 داماد رک یو ن اکسس ناسا لوس نا شان تسراسشار ا ارا یل
 ۔ اچ مے لا ہکولار ماھر ادر اے دہ کای کز ارم الخ اک انس داف یاس اکا

 ےک لاہو بج ۔اھکر و دیشپ لم لو ےنپا کتاب ساروا او ارات ےب تاپ کاو وت اوہ رادرم تسد ےہ ترم واکے جو یکن انحوبادو بج
 سس ےس راپا ےس یا وای ی ولسو ےس ںی اہم ته ےن ال ناباسرکیدروا تاروتس ین اتا سےک یئاطو یکن یرعےن را
 ایکو دام آے ےک ےن رکات توکو کبد صوم ےک ےک ن ایز یا یوم نار کک ےک عطروا ےس کل کپ رر م قب ےن یا ڈاک یک

 E ےل ےک ےیل ےک وو بج ےسا روا گه شکل رک ار لتا ےک ںوکوا ےس رود ےن نافارا
 راوس راف رم ورش توانا لم اوا شمس رس رک و شرور رک کبوتر ےل ےک ےن وچ ھا
 ۔اید سنسور ۱ یس ھ72

 د0 0 2 :یرافر/لشارعیا
 ماکت بلور ورا اشک ياھ یا د کرت یول ں وراس ے وہ ےک آے ییا درک نشر اف رکرک

 امار اپ سازد بانک نا ا کے ک طض ےن لو کش اے نا ےک یا لار یس نہا یوم لالہ داق ایان

 رکود اک ر رم سارا رضایت داذپلاھت اک دہ انک چد نک الب شر یکے ےک روش ےسا ےس لوہا ھن انچ

 رد کیپ چ ےس ت چاوم ےک کا رجب ےک ےک لاح ڈٹ ےسارواارام دزو ےسارک ےس یک الاس نہ ھم الف ےک اس کوب لاو نت

 ۱ دوی اپ ےک ناطلسرکٹ کوک ےک سا

 رقلا دیس نب تا یٹدآ ما کنان ناطاس ںوڈ ارب واگردنب یک اج ۔ یگ ھب ےرھش انیس وتی کس اروا جایا نب روصنم....رار فکر وصنم

 22 ممونہ وو کا دو روشم لیا ےن یا کس رسید ایرج اذن نام اتادپ آے مامی سا نوم

 ناطاسما نر ده ےک د ییا ن فپاددیاب ےسا ےن ںوہناق یت اپ ےک ا ات ےک سو قوکن اربع ہر کب 'ے ںیم

 دسر
 دعب مارا کت دایع لیزر پلان رک ياري گام کل اطا یدک اطلب بج

 ےہ ےس وہ ےس ےل ایکو دز سلب فو نیا مح ںوہنا و یھب ںیہ ن یدو بج آفر کاب

 ناطلس یاو ے اروا یلرکر روک ل اب اق ےن سوپ ساپ امار راشم اتا شو اب کتیا ا بام مع شوت

Uا  

 ۔ایلرکب ساو ی انار سنگر وا را او س_ تیحضوک ام .لر آراد فو شصت شک هه

 دعب کس لی اس ناطلس گز ادب تا یکبرختےک کر فاز ع ود ٹاپ کل وشاا ےن ناتار ےک ا

 مک حب وامددراکرخ ۔ ۳ ایم اک ول ےس ی اع ےک بارلا ۔ ےگ ےن آں اپ ےک ناطلسووفو ےک ہدواوز ےس بنجر ۔ ےک وہ نول

 ۔ایگرگخ وکبخاج یکن اسملنن اطلسوکی و الا یگدامن

 ایکہدایہیطع ار یم اون ےس تحلض یھب جم ےن ناطاس ۔اھت لئاش یھب یم تا ےک ناطاس شی مایا نا :یازفا تزع یکن ور نا

 مو ا ا اٹ ےیل ےک دفو ند ےک چ ںی ناست ن اطا ںی ر ےک یٹوال!یگدامج ۔ ا

 روا ہت رفا لیتا روا ازالے مرگ اد تمایز نیم بوقت روا یٹرنم نب فی ےن ناطاسرمچب ۔ ئل ےس شی ےک رکفک یا کیا فن

aEہو مے ھر ناش مک اھتھتاس ےک اےک یوی دنیا کن اطاسوو جوبر کیلا نہی ب اح  



 سکرو لات فلک بر توی زا !re مال... نور رج

 - 2سال بانو ا

 :لص

 ےن کر رت مارد مرن یا ے اک ن اطلس ت اعتاد ےک ورگ ی ا نب ب جاع

 اکر ر تر الار ےک ےک کج تست وا
 ے ےئالب ےک رخ سنایا داد ےت ے سٹی ءایخعاےک میوہ سہی رفاوج سد سد لای ےک ر لا: بجا ۱

 ریس لارعب  تافو لا ایدہ یک تما ےس ےک لوم اکے وج ےن وین دالع ےک اکے اکا یا لای
 نب یئاھپ اکی ایک کل ام تاک نر فیل ا» فن کر رس لود مهسا رز وام نرو رم مضر
 یکسال پشت لا ال سوم

 اھت ککے چ ےک تاتو مک لیکو و یخ لقا سم شوک شومو زر لاک اس نا بج

 ورا وات تسود کوچ تاب ؟ن ایا کر رقم یش داگردنب یکل قا یم ےنامز ےک ور لا نب بجاع یی انچ

 ےہ تاب یک ول ناپ ۔ایلوکر ئل ےک تداہش یک روت نر اتو یر تلا نس ےہ جو کم اکہ مع ےک نا ےن سات ایلر کار ےس

 ۔ ےک کوہ بارق مع اپ نادر وز کت موردا رو رت ےک فول نہ ق تالا ےک ولا بحب

 ین نیک ےک تع اطا اپ ے وتبدا ورش ب ےک لاپدتاذیآبلاغ لارموروا 2و تسرد ت الام ےک قولا بج چ انچ
 لس لار هست کتان ےگ هدر مکس مات یراپ رپ کره اد زیات اسمی نوت نا نیش
 چارت اس ناشی کم ی درکن ات یکم مے پا ےن سا ویکی لپ یک ئاےس نوا ناطل ےن اشم
 تسود ام کس نانو ناطق بام میس نا فرخت گروپ سلام ایدرکر قمےسا ئل ےک تی گراف
 ۱ اب هک رکن

 تافس تاب: تدایق ہتصالع ےن اہک تی داھڑب ہیر اد ییا نہ جگ ن لئ ذی ٹٹموکفوکن انعواا بج رم رھی ا نب
 مراسم گل وز بس نا ایورکے اےک اپ بسم ز کت اجارخا ےک ھکگ شجراکب اص روا وف

 ےن ناطلس ویکی نامه ساوکن اطلسر کپ قوم ےن نیب دساع با تاک اج ےسا ےن ناطاسبج۔ ےک ےن وہ جوت ف رطل رئادارفاےک

 ۔ایرن قل
 ےا اک من اھتن کچ نب یب وا ےل ےک ساروا ا ارا ےس ا ۱ناطلس ذن ایگ ل ےک ےیل ےس ناطلسروا اب آں یئاو ےس راج بج جنا

 مه قران تیک
 ےک ناشد دلایا E e دی طط ج
 ایک ر ےک ےک ےن کم توکو ےک نر اقرت سحر ایت ی رک

 هر پک تاک زاس ا بج ۔ قره ے بوق اب ےک یا یورپ - هتل روا ےک ےل ےک سو ےن یلگنب نومیم

 رای درت اور ں اپ ے١ ںیاووکع نوفرکےددیپ اک شزاس سارواامگب ارتادالب ے یئدلج

El pfrنو کج سفت روب ےک ےہ کمیت ایم ما اروا د ےک ےن رکادا کم اےک یاد  



 لیتر وا لرق فلک بوي توی هزا تا خشرلج .....نورلخ نیا رات

 رتا ن یک نوم لا ہے ری زو یوم نار ےک زت قرط ی رووا ےک اپ ےس ساھتاس ےک ںوھیےنپآ ہدواو ز۔ایگوہ

 ایک راکت بام چاپ نرگس یارو

 اطلس تایل نم نیر بدر کا لیوا ایل ٹولوکل اوما ےک نا۔یکلمحر جا ےن بجاح لول کدام
 بتا رآت هام گاف س لک اپ نشو ناطے ید ےن وو وس ا
 ۔اوہ لاقتا٤ شی موردی نادر یاب ور انئا

 بجا یس یا ایگ ایا )میام یادم زود کس لا ایا ٣ک ف تاک پاب ےس اے ل ر ناست

 نام یار ایر ےک 7 -- - 22
 ےشاءاشنا رک

 ص
 اکرٹروگےک رد ےنرکت واہ شیم یر ویسکس نکا ناطلس نب لضفاوب

 - تسالاح < تافو ین اروا بیروت اس لا

 نایک ے ےک وہ لاش ںیم ور اکو ےک تیمور لا اد اره تو گپ« نان اطلس

 وبا بج ۔ ےگ وہی پیت ںیہ لود ديد لاپ ےک یھ کر نہ دیوال اطا ی ادا یم سنناوکں وٰود نادا ےک کرو اکے

 ادر ا ےس ےک ا ےس اروا کت تین کنان نایلون یک وت یو م رویہ کن اتع
 هدف لا فسا بسا هک اش کارو سر زوج رز ورم ب جا ےنپا ےن نانخوبارچنانچ

 ۰ رک وقت شل 1 اوم بچ تق ےس راب ےک ضضارفا ےک ناطلسےھج الا شے اب

 های اه فر رب کب رخ ےس اس ےک ےڑیہ ین کی ےس یا ایک کاپ ےک اه لا ارگ اس

 زد پا ھے7 ےن سنا وت اوہ ملعاک تاب ساون اطلس بج ۔ کر تو یار شادی یم یر دیس ا ۔ازت! منادی

 ۔اجی ےل ےک کج ھت اہ ےک یر یسک وھی اف

 اھکر ہر اقرم ان اک یک دنب دح یک ش کیا ےل ےک یر ات یک وتسودواااورکو ا ڑپ ےک روف ںیم ند ےک ڑاپپ ۔ اپن لاہد ےس یکایت ہد رین انچ

 دریا لاج داد ڈول سامان ساب له ںاہوروا تعاطاوکر زودعب ےک ےن کٹ نو صا کی سکس
 ۔ایآالچ فرط

 نارود لا ہیک اں ایکوچ پ ںودعرس۔ایکدنب وک فاش _ایکت سردوکف ارطادعب ےک رب لو اف مو :دط لوس ال راف

 دہ یب ھج ےن یلدرذ مکس نی ادب روکے ک رد اد دا کد ی اوکپ آے ہا یہ عرددالب کاره لا ایگ مہ رم اسم لضفأوا

 تل تیک کر اپ اب کز نامی ون نتواند اشک تموگیاوا

 دعا کک نج

 7 مس ادب لا اد خاک انا وب تیم ذ-رکراقر لار ےا ر کہ رص ایم اکی ری ہا ےک روگ رد

 نتاج یاو اپ ےک ناطلح والے ا ےن ذئادبع یب ےل ےک تاقال ہد بج ۔ یاب لر اقا ام اروا یک تراک رس



 لورم لات ہفت برش تل rr لج .. نورظنل را

 _-ایگای رک کل ضفاوب سے۵ ایزاوگجل امو شر رقمیکی دیت

 ماگ زع تموم جم کر روت لو دي درکل تا ر۷کف نوھگاگ حب ںوند یر دالید لاڈ سیم ےنایقےسا ےن ناطلس
 ۔ رنا اتنا ےک یہ کرک بام ںیہ ےس خت الاعور کس کاب

 ۱ .لف

 تالاع ےک تافو یک روا توانب یکن نم یر ا لج

 پا تب یا لس رس تسلیم تر خاک نا ےس راس نرو نا لا يا نکن نی
 هرول یل آی راوشد یئولوکن اطاس یھب بج وا ایک قم ضارپ ںودعر رپ یرادلمکی کس اساس نیا ناطلسک ایک کد لی تاملاع ےک نت

 -ایگالچ تول یو تق واک ت راما یکن روا مت مر کا مطل ااو روش رواا الب ےسا

 روااپ رخ ابر ش بج وکں ورادےرہپپ ےک نارکایک رک کے وک وبا ناطلس ےن سا ایکو دادا اکلمجرپہقیرفا ےن ندا ناطلس بج

 رس افت یک دید کم رفت وب اد کنم لب پارت

 در کانادا لو

 ےک توا ا ےن BSE ESE :سوانب کن اساتوا 7

 تلقوا ں وج 9یک تک پا ےن نانعوبا ناطلس۔ایکع کر سنہ موق با ا ایگ سش یز ےنپا ےس ںاہدرچئا تا یاس روا ایک ارگ ردم

 گابا ارت نسل تسک اک اک یوم نیا اروا کی ئاھ ڑی ھگےک سادہ ےک ےن رک دنی کا ان کس روا ید

 ۱ لایک آبان شی دچ ناو ناطاسسکک ام - بو کرک اس کس ےرسود کیا ک تن د لک یج 9ٹ ںوود۔ارا ا یر یک

 ت ایک اپ ےک ناطلسرکل وو بجا دنہا۔ایلر کل وقوکت اب سادعب ےک انار شدنچچ ےن سا اھم مان اکت حعاطاوکن وس ب یس سارلچ

 تور انکار تاک ایر وتس یک یا ات ست اسم ےک ےن رکاط عر مدنلب ےساروا ایگ ہیر لےس یخ ےس دب آی کک ا ناطلس

 ۱ 977+ ید گور ے یلایمعو لئاروا او اے ناطلس وای یح

 ایگ پاپ ےک ناطلس ںیاودعب ےک ےن کوا ش زا لار کدے د تہ زاچ اےس اے ناس کب لط ت زاما یک

 اب ےک ےن کمکی روات ع اطا اطا تماق الات ےس ورکی لا ےک ادع! ےک سا ....: تا الم ےس دری پلانئا

 2 E E LS اے رک ا ورکا یکم عد ےس

 لاذت اھت اپ ےک یجاقرف گرج راکٹ ایلطح ںاہچ ایگ چ خا ل جے رکرابددنحل اس یاب ید ےد تذاجا ےن ناطلس کی لطتزاجا
 نی دوم ےس سیب اوت اس کناف الت یکی ۔ اھت لد نے ۔ لنت پا بک ات بلا

 درو

 دوخروااپد مل یاو زور ٹک رو يدرگد ور بش دیس ارام کر سرک قر کے اون یی وا کک ور ےس اے یار

 س ناطاسوج ےک واد نابلس اید رک کا ےس ےک وہ ف رے تغ اطا یکن اعام ےن نر اھتروا ول ات یکدم ی کر حالا

 رایقفا تعاطا یکن اطلع ےن داد نج نامیلسدحب ےک یادو وا ت داغ ہشالعا یکی نی انچ ۔ (0 - 0

 اہک یگرواہ تلا ےا دای آپ ےک ل اوو ژلاوج زارنا کت یر بیا نیما بج ۔ گیج کل اسب رک

 نی رپ اہک ترک اے ا ای ےن یل ادوا تعاطا یک ا اپ ےک ناطلس درک کل وبا ےس ارد



 ںی وکر لاق فک برو تی ۵ زا tr م لم... نودلغ نارا

 ا ںوہ او ںی عاق ا در طلا 2 وبا اوری فوق کس لوقاچ اهن تقو نا :ہلمب ینا رامغ
 ون اطلس۔اراما لیب دیس سی اف لا اف شد بین رس شه ع سس لب

 ید تعلی ےن ای ٣ئ الطا بج

 ناطاس نان ےن کت رز وم لے وے رکےت اہ ےک اطلس د بج ارضا لپ ےک ناطلس ںی ازور ےک ی یے و ارب
 نا ےس یے اوہ م تاک اس بج دعب ےک یک ادا یک لای لاۋ اخری رای ورکر اکا ےس ےن رکل وقت رذعم یکن ا ےن
 ات کت ند نر کٹ اکل اھت ےس فارطا فلو اب ےک ںاردارکاہ زین یک رسد
 ادت نزد نام ںورع تب روا وال یشدحب لا ا ںوگولےر سود سینا طا ۔

 دلا ءاشناس ےک ںیم رکن ایج مک اوہ یل اههواکلا

 لس

 ایک در ھ7 دب ےک

 ےک ت ل اہم ایر ترم

 یگاور کن اطلس ےل ےک کس توان

 ارت اوری نم لار زو ےس ارپ ل وقام تک ےک تیر قاردا لدحر یگہہاچب ےن ناطلسردحب ےک لانا ےک درمیان ھٹیب جا
 ا تر جس

 ٹری زور مانی ہرا اک طنط چپ .اڑوھچجس یم ترمرد ام تسایر یکرف آی راہ ےے اجب ےک ےک رک روک قی رفاوکی سک نم یوم

 ےس ا وتد ترابا یک تی رفا بج وی کہ ہٹا پرزو س مس لے ارت لو مارا نکرد یر کج روت س لاپو د حب ےک ےن رک ام
 یکم ین نی یورک لاک رص ی اک زط ڈار ہر زو ایکر رق ے ےک کج ےہ طط

 ہت ایک اپ ےک یا ےس ہت رفا بن یک جلاب ریما ایگالچ نوری وبا یوم ےک رکاب دات سند ی
 ادرک او ےک لا مش ےن یا

 ےن ےک ےنار بک یم ہیدطنسووکس اپتماوبانالومواورصاحمےک ساون ےن ساون نوا بنا یکے طط تا ےک و زم نج دملاخ ود بج راہ کب ا
 7 اسے دعیزوإا

 اج روا یکرداہب یٹپا ےس ا۔ ایدرکم ا کت ود یپار کاج طط ےن سالو روم اید تو | زا اارالوم

 بے ےک ےن رام نوب شے متارا نک یوم ےس بج ےن نیر تک نرو لو هایش تور سروار یه با و

 ایل ت واوک اڈہ روا درکل وک وکلےک ساب نوت بشی مینا بانک کوم ےیل ےس و: ےک ا تاپ یک اے ا

 نب بیعش ےن اطلس اپل یکی توک ورم کلاغ یارکاو رپ اا وپا دا یار
 اک اج ہیر فا ےن ناطلس ھے ها ساير رقم جب نومیم نب یکس اہک گج یک ا ۔ایلارکرایقر گولی مزو رک وک نوما

 ات نت وار سس لو ون و نزار پاتر و اطعوو کک > ۵۸ لولا خیر اب شر شر رام

 اتا سہ ا کک اہ ۔الچ سش ہقاسدوخروا

 زوھچوکن اطلس ےپا ہو روا ےگ وہ ہدز فوخ ش لا وت اچ ہقاس اکن اطلس بجر جب ۔ یک نج ےس ہیفطعتطق ےن مزو :لج تیططف

 ناطاس ابا _یاجنالعس اطلس لش یوم یہا کالج باہ یک توتا ھوتے اہک ےگ وہ لقوم تع ایا کن اطح
 ن یر واہ ساير کنه سد تم ےک نم نہ وجوکی اب الا ف ولقا الا نب وصم۔ یگد ےد ناماےسا ےن



 سوکر وا لق فت بر ی تے ے زا ۵-۳ ._ شر... نورل را

 اد تیقر فرط تملک. ورا لی پکس لات کتبر فا نی یف لول
 روا ایک رقما اکہ زی کرک کف سو نہ کریک اور تا ےک نا ےک کہ ر تمر الا اک عر ڈک ن قش چ ہور نب کے ے ناطاس انچ

 روا ایک لچ ےہ ہم تنو ےک تاردعب ےک ےب رکک نی ھدآک یا اھکیدوک آی کل وجوف یکن اطلس ےن وف کاع بج ۔ایدرکرنا اور فرط کن نوت
 اسان اک کنار سرای نام ارور شرب لس ۵۸ ناضعر یکدست جو

 روا کت شل ریسک کن بوق اذن بو یک ھم تک راشد سج کد کرتا پ سنا ےن ناطلس
 روس لات بوق ایل ںیم ترا رک اتے روش ےک لاری ںی ےن نرم: فس روا بالا ےگ ونادر بارلا

 شوخ ےن ناطلسےس سن ۔ایگےل یک راپ ےک ناطاس کاک ب ازا یکایک یاو ی رزم نیا ےک گا ب فرط کار بسد چاچ ایگداب دات

 ایگ آں یلاو زلط وازاواے ماوناروا ںی وا لایک ساروا ےس ار کوہ

 لد ےک عاوفا ےس تارطخےک ےناج ےچ کٹرود شیر قی رفاذتایلرکم مع اکےناج سون بج ےن ناطلس.... 7َ ۶اک اج فرط کس نوت
 ناک را کش زا لوس نون یراق ایک ایت حس ناف وا سا س نوا ئاچ گر
 کن ون ا بج ۔ ایگوہ ملی یکن اطلساکششزاس سا ۔ اد ےس و مکے اچ برغل تحت چا ےن ںورادر سرا ام از ایر کان

 یے سل ڈوام لاس یسادواٹوا فر یکب رخ یکزتدوب ےس فسےک ند فرط یک رش ےس تفت ازای مدت

 ۔ے یک یئاس یکے ن کل گن زور وچ ےک زر ساک ایا مازیار اترکوکن وی نج رافرمزوانپاروفےن اا

 تب بمج دعب ےک لا۔اید لاڈ رہنا دیقوکس حیدوا کوک ست نيز فریز اکر اشمےک نیما
 ریون السا کمپ شن ی دیم رکن اج تمام ے وکار فنن ب ا اے ایک آب رم ےیل ک

 رجا ےک یا اھت اتاپ باب FET انباوجایگ ن٦ اپ ےک ناطلسھتاسےک جون کل بلی و تب اد ات یوے د تلک
 رادو وم ےل ےک لاسو رنک ا اطلس

٠ 
 تالا ےک ےک نقی فا اکی اروا ترازو یکوو اد نب نامیلس

 روا یک نب بوق اٹ ت افا ےک طنط ےس ا اھت تپ نایاب س لرے یا ای آں او دعب ےک مامتان قی فاوناطاس بج

 -ایدرگررقمپ ترازو یتا ےارواای الو اد نت دم اس ناسا ارب ناطلس ے رو یک اھت فرخ اک دواوز .

 ےک سا ہک سا ےن اطلس رام کت شاکی : بوق ےسا لہو بج ۔ایکہناور بناج یکہ قر فا ج ےب ھڈ والا رسا

 اڑا سودا ےک سوم یاش ںی ت اھ یکن ویر چوکی نب بوقت کراس جو کس اید رک ترا یک ت اقام روا مارک وم

 -اھتن امیلس نم فسوا نب نلاثرادرس

 مور فس ری ارگ ارور ںیم ناس اطا بج ےک وہ کیتا ندا سردرد لو ادرس و گر بس واز
 دعب ےک لا ۔۔ ےک انب ںیم ے راپ ےک ہدواوز تارک اینچ اپ ےک یٹرطم نب فسیب لئاع ےک بار ہاتوب ےس ہہزطتط ت روتا مک یز یت نامل

 ای: کورس ےنالیھسداسفوکہدواد فلا واایکل انا نا کج ے نارا لۓ ا

 دا ماچ سیب تار ےک دواب برم نامی شلات ایر لس ےک تیرا ںی فک ن اطلب نرش یا

 نب متاحا ںوو یت ھی ےس تماما بسر چہرہ ایک ےک نا ید یت سیار وب وخ ےن ناطلسچ انچ ۔ یار



 شورا قفل س بروی تے “زا N م لج... نوف نارات

 ایگ لن اف ھتاس ےنپا ےس ارواایکل وقوگ رب نا ےن ناطلس۔ایی اس ےک ایدہ ےگ م رد او ےنپا ساپ ےک ناطلس کرم نب فسپ
 ایہہ فا لاراد ےپا وے ۵8 ہدعقلاو ذا ۵اب الو فرانک ت

 ور
 انک رقم پ تراماوکدیحس ےس تداطب یر من کب نسیم زوروا تافو یکن انعوبانئاطلس ۱

 دی طی تب ناف اس شرافت ازاد اف ناعاس هپ ےس یاری

 ربع لو واکس شرک نا سس یر اورا یا توکل کبد پسر واوت لار شم له اچ
 ےس ےل مکے تس زاب تل تاب ےک سا ےن یکن کیو شراب < ناو من لزوم

 ایا تاب یر و برک ےک کا ےس ےک م اک اروا یک ارم یکے کمتر تک ن ذو

 یر ع زاب ا اب ےک نایزولا انچ ۔ 7 001
 مکار نالے کے واچ ان ےک کے تادا رپ دوا الف اہ یکن ای ذولا گر بسی - کسب بس تم

 ے ی راف رک نایزوباوک کاب نحر بدو زودحا ےک کا ۔ ےگ ےل ےک تھیم بس روا یورک اچو کن وھی نرو شب یوم
 دعب ےک ےنرمکت عیب ۔ آے اپ ےک یاب ےک یارک اک ےس نایمرد ےک ںوقروٹے ا ےک ہک اتر اک رند داایمک اپ ےک نواهای
 ۔ایدرکک الہ سا ںیہودداایگےل مے رکی یے لاو

 تار این ہر مار ات دوخر عن ص تقو سااھخ نب ںاج گرم تب اطلس بسچ هد رب موز ۰ :یراتہدوخ یک عن یم نس

 کارد کارت و ہے نج ایگ یکن ا ےس ازور ےک ہفہ ۔اوہ لاتا کناطلسزورک

 تازو اقم ےک یاب یوو از مکے یا ےسا ےس لوہا ایک مک اکا لج زور ےک تیز یک لاھب نانو نا نایک
 ۔ یں ےک

 ںوٹیب ےن وھچکےک نااطلس ایدرکریق م ھت یہا ےک اف ےسا ےن لا ال سا ےک نس ےسا بج ارانب ناما ےسا ےن ںوہلا

 e اٹہاا ٹن بر ماع ہد ںاہج یگوہدنب ہعلفس شش ممر"ِ" +07

 ےا ےئوہ ےترکضف رپ تمول کی راس اطاق ےک ساک کاپ ادا مک یہ ودد نا و ےک کب ے اک وف
 بلاء اشنا اسم گز رھپ اک او دن اف

 نل

 ناملسر زوروا م افا فرط کش ارم

 ومرات ےک رکج ےہ ق ر ماعاکد 3اد نب

 لار. سس ناگهان برق نا ھی کان ےس شم اص ی اق یب ئ رم

 یتیرفا بج ناتعویا ناطلح۔ یگاپ شزورپ یم تلافی کس وع ن زا ےس ہجو سا ۔اھتایکر رقم لئاع ےن دیسی ناطلس یلکن یم چپ ےک



 شور وا ار اا بو اتیا زا ۳ مخارج ..نورظنم یر

 ایک اےک یا کک دوپ یم سنو ےن ناطلس۔اھت لئاش یم ورا کس اهداف رط
 ےک نانعوبا ےا بج ۔اید ںیم یٹارگیکر چن یر ماعوکں وی توا یر را لو یب یا ےن یا ایک تا کب رغم فس ییہ ناطلس بج ۱

 چپ یئد توثو فرط یکن انعوباوکں وگول ےک ںاہو دوا یار مش رول یخ سا ےن سا ذی عالطا یکے سوم قرن ےک خاوفارواےڑیب
 دیلی رو تند یکق فا زار رقم لا اعب وریا مے اے اطا ےک

 ںیم تمیم تشطلس یک ر شہ روا یئوکح رط یار کگاےہ یکتا کریم ں مک برخ حر طی ےک نرم رکعت توت ن اطلس
 لمت ترازو یکن اطلس نب نسخ ےگ نکے لاء اف ےرصود ے و سا مقر تا سکین اطلس.اترکم از
 ۔ایگوہفاضا یھبل یم یل وا اک اذن ایک امت

 رقم يا نو رالی کل رس پاس نفس ساق ناب ارگ بوم کن اطلس لیتو

 ور یعس روا ایگ برات دوخ عن ب نسن بج دعحب ےک تافو:یکن اطلس ۔اید ےند لم یٹارکگیکل نج ماع ےکر کررقم یاواک کر موک تعا جم ایک
 یا کم ٦ک ٹیپ ےک تدللس ےس تاج یکت نطلس ےن سات ید ترا

 ےک ترابا یبا ےن رق نک نر حب ےک اکا کا درک اس هه سرما مپ نت اپ ےکر ساو مم شارع

 ےک ناطلس ی نیر ماع ےس فرط یر مود نک یکے کج تام تر ا ھتاس ےک لو لو ژاد ن نام ورا ہم

 _ایگالچ ںی عاق ت تبل روتا تار

 ےک کک روا ا رفا ےک نرم یب ےس اکے سا وہ لاو ںی علق ہو کیت بیرت یارک رص اکر ماع عب ےک ےک کتب کارم ےہ زو
 ٤4 ا اپ ےک روتے وہ ےس رک قب ےس ےس ردد کیا برک ر غب ۔الچ دپ کاخ فالف کس تموکحاکن اہل نیروصنمے ںی اش

 ورت چارا ےک ےس دپ سوگ کی رت امی ناطلس شے ناخد رک تورعا نسل زو لی روا
 ےگ یب گن ایج مہ کا ہی ای درگے ماست ردیاب تل

 س 5
 ےب کوولا ںیم او ےک ن ہت

 تاعقاورگو ےن او ے آل نارود سا اروا ےک جر یب

 رات نرمی ی لمان ۔ قفس. بس. فن مک ھت راپ ےک ارانب یک ںی اتار

 ہرواو زی اق ں امج یک کب باہ یک ق رش مبا تایکہ ب ناس اتے ناشتا ن اطلس بج شی حا اتر ود اڈہ رواالاو ےن رک

 ۔اکف سیا انب یو روا ےک ریحسوبا یئاھب ےک فسیل نا زولاروا تیاغولا۔ایدرکر ورب یک لریپ روا اثو لسی اے

 ناز تب اغوا ےن ناطلس۔ هه فرسودگی ماد گے ک نارواد اد نج یگ زواکن اروا فسول نب یوم
 یکن ۶ بوخیکس ا ںاد۔ایکر ہت لپ ےک ناطلس ےک ساروا یک اف بجای سوت یوم بج یل رکر روزو ےک ناروا

 کک ناوکن کر فا نیا بج ےن ناخوبا ناطلس ۔ ےک رقم فو ےڑب ےڑب ےک لاکو داپ ھام ےک تعامج کیا یکم وک اےس اروا
 اپ فک ناطاس ںی مالعارو ای درکراکڈ: ےس ےنرکورپسوکا ےن ںوہناقاچیب ا قحتم

 مم ربا قاجس ادا ناطلس فسوب ن یو مہدعب ےک قر نو ناظلس . :ضق مسوت ول اکں وج ون یکن اطلس



 سشوار والا شب ویا ایا هزا ۴ء۸ مرلج....نورظن رج

 نان اطلس عن سبز هوو مون بلور زا طط گار ےن یبا ناطیاس ا: لو مار با عابر هیص
 رر وب ےک تلک سیم نکیل Ee AE ا ےک ناروا یئ ےک
 ایک وا فرط کب رخداد سکس مارا

 لوس کمر برگ زچ بنات کر رقم یماا تا د درک ایلوھتاس یی ےک ےن رکرر قمر یماانپا یل سون نب یکدم ےن سا
 دال نوک فا ارطارگا لایه کیر یو رط کب رخ یی رافصرواودواوزءارھا اب نج نائن ناز پوش نب
 بل

 i یئوہ تسقوکیوس یم سج وم کج باہ ایکن اسملت ایک شوکں وراگودب ےک ناطلس یھب ن ںوہن فی ع عالط ارب بج وکدیوس
 ۔ایلرکض فر پساروا ھھ ڑب بناج یکن اسم یز یت ب سد وے خ کت افو یکن اطلس بج نارود یاس ایوب کال اتو ناشار

 0 0 7 تک
 یوم نب یس لین سز رفع اھل ئاش یی ںورایگددم ےک لا یھپی یم نب تا .اجتشک بجاج کن ایست کر لس وفا یوم

 نرو لو ااا قرد حب ےک ےن رکج کز ور لک آب لا ب تا فاض ےک نا فسپا نب یوم وما ناکیلسروارماعون: ایپ نامسملت

 ایگف رطیکں وین ےک ر ماخ نہر رینصیتپ ےک ناطلس نیا یوم نجس ایدرکس ہنس یخ طوجو رب لاہو۔ایگآ آبان ناستی نب یوم

 سیده یار

 دعب ےک یا ۔یلرک ی ے اتا ڑ وچ یب ےن ناطاس ےک ےہ ہد وجوہ شے ان تما دع! ےک تڈ ےک تموت کن استوا
 راک کس کاسیو وا ںی اگل رب ددرااڑوھکوایس کیاےس سیب ںوڑوھکل اے اے ےک یوم ۳

 دیر چپ فراصم ادیب

 سض
 راک نام کتان رستاک ا ہو وح زو

 تالامے ےک
 وب یک انار یک راس نم لاله نب پ اک بق کس وا نان وکر مگن نم زو

 لی ںیوکول۔ ےہ د لوھکرٹمجر ےک تایطعم ےنرھ نب ننیدحب روشن لا ۓاج ایکن نامی کر ایت وکں وج وک ےب ےس ایک اے

 روصن نب نامیلس نی رومن ںیم ںوراگددب ےک لایک اور نایک رگ راک نر دو رویکرد رکن فتا

 ال اش یک بتن لک ا یل
 سنا یا هک نور اکو نی پرو گری سد لا برنا (یداژارن نو - کلم تار

 ےک یر ایٹرز وری ایم دپیکا دوا ی اع لاک اھ رضاح ںیم کچ سا یھب یک کرب ہون الپ فٹئاڈےس قبر طت سا

 نیر من ۔الرک لار وا لول ناموس رای فر مراتب اوم نادرا

 ۔ےڑا شو اکا تا ےک اولا لا

 یکن ا ےسا دعب ےک ےن کر لس کمک نیما اداری بی نسترن روت... رو اکو ر یوو



 وکر وا فلت بره تیز ۹-۳ مال ..نورظنل می راج

 و مت پچ نت نام لر الا کف سی نب یوم حر ادرک شی اےک رکرڈمح چا یش ہدجو ماقعم ےن سا۔ایکرناور فرط
 ب تھی کب وقل یا ن اطا نک نا ییا نہ یب شم ہبہ ےک روشمےس ےرصود کیاےس ہوگی ذو ےن لو او کناں
 ایر ناشتا

 ا تمہ یرود را زر متون و ترنم ووتس + ون عرالطا کن اونم: روت بسچ
 ٭ بج نیر منہ ۔ یوم ان ےل ےک نابلس نب E و
 راپعوکٹ واکر یک ار ےنپاروا یک نج ےن ںوہنا جو گل یک شول ی کور ںیئآ ےن ںوبور ںیم سار ےف وہ ہناور ےل ےک برغم

 نرود مالت تنو ےک تار لو یپ تر یک اپ ےک لا الج تیپ بجوار ےب سیم ویسوکرخ لا داتا ۵ ۓ وہہ ترک
 ےل آے نامل

 تگ کر لٹر شی دج روا ایگ ہہناود فرط یکل روا ایک ٹھکوکعن وفےک رکن شر گر وا ںیم گورا ےک نوبت ےک نا ےک ن

 ےک ہر ایر ۔ کے نایاب تس نر نیک اب ست سارا دید کلر خلا یدامتج ۳۲م واایک خوک ن نامیلس نب روصنم

 ۔ےگ ےن آس اپ ےک لای ستم دوو کس برشمرد رو ےک عت الآ لا

 نانغوبا اطلس ےے آے اا یوو ۔ ےھت روم ام ےک سر اکسس دادن لمس ول شرم سم دو کس نرم

 ۱ ی ر ےن سوں وو مرچ مر یا ایگوہ لئاش یم ںوراگددب ےک اهدا رکن رک

 یک ا ےن لون وج نادرو ور بش ےنپا ےنپا ےرسودروا یف کپ اپ ےک مم نب نکترگوہ گنا ےہ سا یٹراپ کیا کن یر نہ ۔اگل ےنرکک
  پاروا ےن آف رط یکب رخمےک ملاسوڑا ناطلسدعب ےک سا اپر لم تلاع یاہو کک ن اعشاب درک تداخب فالخےک سار کود تاج

 لاء اشنا۔ےگ یہ رکن ای مک دنت وار تموت کف السا

 و
 نارنج 0, لاو

 ار کنان اناعا روانو ےک لف اوہ بط کت اش لس رشته مس پچ امضا اطلس

 ای رش ےک ترابا کے ےک لارواابدرکل کرد زی زور ےک رار اپتا ینا ناما ۵2 ت نوک درک

 ےن ںوہناہکا درد لس وک غم روا انس لا ناف رک وت رفاروا ےلطاطت وو بج... : لب اک راشم روا مزو

 لس شفا ضال وشت مام سا لج سے۵ا بسا مکس بس ناری یو ںی غ دد اہک اپا اطا

 ۔ۓوہ عت تقو ےک تافو یک نہ پاپ

 اے ناتوان یت الخ والاب یی باق یکم لوصت ترم ےن ناوض زہ ےک تافو یک ایا
 ےس شوا نہار کر ی رط یواش نکے دارا سا فس ناطاساتچ- دم گن اس لو لر ےپادجب ےک ےنرک وس تا

 ی یو ا فالف

 لر کر امن صابر نا او مراتب کل وز یر س ر لارج ۓانجآ
 ایگوہ لاقتاکن انعو لا ناطلس ذتں ین پس یم ناس فن ایر بج ۔ںیاتنکل مفت ا ایشا یت یب تہب ےن ناطاس۔ےئگ وہ مج یم( یقراط

 ےیل ےک ودم ےن برف اعم اچ کز کلیک لو کتاب ما لو اب هاب ےک ت افو یکن انوبا



 سوکر وا لا فکس بروی تے زا ۲۸ *رلج ....نورظ نان رات

 ےک بضفو افیخ وو ےریو یک ایدرکراک_ تو یا ساب کس شا کیس طرف تای
 ےس یر عطا فلات دهی یر کس هاچ فرطاکب رخ تارا اب سا هاش لات یک ناب لا شما
 نافع ترو ا ہلکا کرایا ےس ےنرکل وقےسا ےنرصاع نایکبجاج یک نکا میم ےزڑیہ ییہ پا ےسا ےن ا ۔ایلرکل وقےنایکا
 ںیہ ےہ رکن ام مجہکا یل ایگ ہد یک اھت اتوب درع یھ یک کاک الل اراد ےک داد نب

 نا 09 -ص ص2 - 0 او ورعب ےک ا

 ےیل ےک یت یپاےسا ےن ملاسیباھ تای سي سو رک فتا نم شاپ نا نفت ما لپد لو
 ۱ _ایاپوکن ملتا وبا فیر شرواد وعسلا نج یگ ن نام و

 ےن ےس ملا سوا یم نصیب ۔اید گا فرط یک سنا مر کس هنگ است اس سرت نت ستم زو سان نابلس نہ روض
 ںاے دنا ےک لنا و مه فیت بو بک وک سوا نب نت ےن ساس
 دلو نواب سو یلومرواایگالچ ےھت ےک وود وج وم ییا نب یک اح اک خا لج ےگ رہ لف ر سیم تعاطا یک

 ےیل ےک عرافد ےن لا ذی عالطا یکل ا بجوکن امیلس نبروصنمی اب ےک شپ دج .....:ا کرا حروف ےیل ےک غافداکن امیلس نب روصضم
 نان سالها سیب لی ےن اد یو تست کس کج مارکت ںوہناءایکر اسیر ا ی لو امب لود ام گرام

 لاو اید رو حس ساروا یر خیس ارگ عاطا یبا ےن سا ےس عو یش مدیریت سم نرگس تر لس لیفت رم

 باکس لو ضقپ فلقاراو

 رواروصنم نو نچ کز ےک ےناج اپ کناف کس زر ور یو روس اد لاس
 داپ برخ لاوس و 2۳ ےآے مل سول روا ےگ وہ کیل ار کو ھے ا یگووخھتاسھتاسسےک نیم مونہرودا یئاگا تست جک سا
 ےس تراماوکریعس ناططلس سیٹ نیم یو تفاظ لا سرت ب ۔ نش ےس وہ ناور اچ یک الار او رکا نا وہ ےس سی
 -۔ایدے دیش تلافی اب ےک سا ےسا ےک ہل زم

 ایگوہ یلاقرپ تموکعیکب رخم لو وا ایک لفاد سیم شی دج ےن ناطلس لیٹ ےہ. نابعشا......ہلخاد ایکن اطلس ر شری دہ
 عاوفا سا رکوہ نا رپ ےس رجو یکم اتم ےک یارو یک ر تریاک تار وکرھپن نی ےگ نیل ےک تعیمدوفو ےس ںوقالع ےک اپ لآ
 اون او وزرا نایت بیل کند ایک رقم زوو ی اترولا فسب نب نوا یا نیر ندید حج اس ےک

 سای د ےتاج اپ ےک ناطاسوکت رامروا لاشااکل اوحا ےک نامہلس روصنم رها دیک ن( نوریلغ نبا) یم بج ج ۔اٹچ ںیم

 ۔ایگ آس یو ےک اطلس

 دیہے نابعش لاس یا۔ ایگ کر اقر وکی ع ےک سارواروصنمدعب نور یه ایر تم بن اکا نپ روا یکت ز تہب کرم ےن اطا

 ایت کل اد دے دلش لودر پریا شو دنزدحرس یک ر ناوک وراتب یس ےس م اولا ایگادرکل ایمر کرام ےزین شی

 نیل قسمت ےگ ںی کن ای مجرکا یجب ۸پ ےک سا کک ت دم لاکر اگل تس یخاطہد اچ... طرف کشادہ با نبھم
 لان ےس ںویداسف کمر یئوہ ام وبضم تموککیکس ا ںی. داد رگ رع سکا س یار نکنه باپ یک شرکا کراوس سیم ںوتشکوک

 ۔ایکر نم نشج کیا ےییل ےک ممر ھی کس ات اوبا ناطلس ان الوم ےن سار اوہ



 لو کروا اق ف لات بری د اتیا زا لب... نلورظن یر اج

 ص
 آپ ےک ین لاطلس اکر مالا ناروا ساکن اوسضرءانوہ لو ہم اکر مالا نال انرھنر کا

 شرر کوہ وا ےب ےس لا نادمضر ماغاکپ اب ےک سا ۔ایمگایکررتمریماوکھ مٹی ےک سادعب ےک لاقتاےک جاو لا ناطلس می
 یقنےاددروا یتیراد نشر ےس لیس انی شاذ ےک لا کن اور ۔ایدامچچ یم لکی یس اےس ا وت ایک فا رعا ےس تراما کن ا بج ۔ایگوہ

 : اھا د توک یک مم تاب اعم تتلو

 تا ےک ںوتتسود شا وا ےنپا ےہ ےک عر ےناھکےک تارووذق گور یس یک اطلس بج تار کیا هاو نارا

 ۹ نره سد ارم روم کو وا و کلاه لو ترس اوضاع ری نور یر

 یکن اوضر بج اع چا بج لش ہاکی یی اوا اطلس ایکن العا کت ر ابا یک اکی وعر کے چی لیٹی کءارھفادواایدرکل خو سیم کل ا

 ۱ ۱ ا ۔ایگگاھپ فرط کی شآل داددق یش
 اےس سی لونا یس ارو ایک یش وباقوکے پا ےئ وہ ےترکاط اھ اکو ان تشک کس ایک کک ےس ب ضو وتوو تیک ال اوکے مامو یوم

 رکا دس دی یکن اوکرڈنادبوا بت اکو ایکو ہاجم اکے ناچ برخمے شی داو ےک رولت ے تساوی تار قلا

 ہو لم ہدحقاوذ ےک یلامس یا ۔ اھت ن کراکت سوک یک و نروا بان اکن اور ود ہنویک۔ اھت ید رکریق ںیم زاغآےک تموکعی پا ےن ںوہ اوج اپ او

 ۱ ۔ایدنا ےن فرشبح سرو رشت يا نی لات اس سا ناعما یہ اف اپ کس ناطاس

 اس لس, دم تسلیت الت شب ۔ایانسوکن اطلس دی اد ناشانارکوہ ےرڑڑھکے ن بینا نیارمزوےک لا

 چار الا یا یوم انب سکندر ھچب ۔اید الرے جو یک ی ناپ ربقو تقفشوکں وو ےن سج ایکب طط قر و ارس ناطے زارنا

 ےک سا یی د یب یت ےک ےس د ےسا لابا دج ےس وک ےک ونیز یر ہن ےک ساک شف ےک یا ہم تال ایچ فرطیکل
 ھب تاباقلا مامتےک راہ دوروا ےک کلم ےس ہجو یکم ما تتاو بوا ےک ناطاس ےن یا ۔ ےگ ےک ر رتی و ےک ںوتسوروا اوم یر ولحم ےک یار الع

 بس ی رکن ایی کک ایج ۔ایگالچ سنا ںی ےیل تن کک کں ہی ۔اپ رکن یر اگددی کن اطلسود۔ یلدا فکس را

 ص
 ناطلسر کب جرو رت لدا اکر گن م نت

 تالامے اپ تافوروا آب لاق گہ
 ۰ کش لا فس گر عتس ناز لکه من یدفاسو تسار کربن زو بج له لار

 ےس لاوس سا یورک م ند ایل ر میدم ےس ورک ب نکے ناطاسروا اوم یک چ انچ 2-اهو ارن تورکنبن زود

 اف سی نت نت و چه نا ایگ شاپ رو تار فر تعخاطاوو سیم حیا فو اباذبا۔اھتناشی ب

 ۰ ۱ ٹک ' ۔ایگناور فرطیکس اےک رکرر فنا امام

 بقا لایت سین نزول گپ لا ےک یش رولا یلپنرب نیرادرسےےک نا یم لےے لواتور قن ب نح



 مس
 ا و متلب. نورظنیا تر ات ںیہ ولر وا یا

 بس اه ناف ےس ںیم را ماتم ایا لر کر فر
 ےس وچ وک نیم زرب یب ون فو تسریع راس بس ارزو وا کیا ے سا یک عبور

 رس نام تمر ت ناو ن ناب ب سا ناطارعا
 ِ رگ نسرکت رزطهتس ناطاسور وان اساس ناطاس ایفا طاق
 کپ شاھ آر تع ا ےک ترو تتر وج مش 11 یی شورا فرش :یدوجوم کن درام ی
 رام ے زون لیٹ کوچ ےکربجےادعب ںوقاردنچ ۔ایگا و ہرگرنہ یب ےناخدیقروا ایا ایپ ےس ںورٹنڈ.ایکاٹیسکل ےک ہنم ےس اےس معےک ناطلسرھچ
 ارام تر کس ورود کس کس لا ایش اپ ےک ور بر ان اس یار ری

 وور ت م ن چ ےن سہ ۔ایکی ایا ےن نوباارپا

 تالاح ےک ےن ارزردان سیکارواابادپ ےک سا ہدفو یٰاڈوس
 ه بی لک ےنپا ےل ےک ند ہلدباک ا ےن ناڈ سو اش انچ ۔ےھت ۓئاونجکف ناھتوکیوماسذ نل نامیلس اس ناڈوسوایش ےن ناطلس

 تراما کور چک. ایک لیکن امداد فتا قد | ایگ تل وزچ بر
 ےسا با ڈے وہ نش طا زا گرا بچ راک یگ ید کور لین تالاہوکف ات ےک ےن کک نج ےس ےرسدد کیا ےیل ےک لو

 روک فن اھت ےک ریڈ اضا اک فار ز ناورت ےل او لکشب یب رن بیک ےس یاو ایگ( اج نی ےراب ےک قات
 ےہ سار لو ولت تر رب رخت تم نا ید

 یتا ناطلس نب هوا

 ردا یس نایب ت الام ےس کک ےس ارم ایک لس مک ونال رک لاۋ ڈی ورم تیس رکو مرضا ل تمر کن اطاس سو
 کک ول نت ےس نے ا یا تا ےن یت نے یا یوم تول یاو کن ا نال کت دع ےس ایی ہم ےس مد
 هجا لا سنا یهز تم لت وہ یکے ںاہو۔ ےس آش ارم گیل ۔اید کنار سی سس قرار ام
 4 ھ۳

 روا انب دا تے ےک آپ ساوکن ای زویا توپ ےک نیم اتوباء ان آف رطط یکن اسملتاکناطلح
 تاعقاوو تازاع ےک ےناج فرط یکدالب نپاھت اس ےک لاک نی د صد ارم

 ور ےک ا زویادوا فالصا ےک داولاربکونہ وج یٹادرز مس نیب ہللادب مع لا اکر عد یکن یب ہاشداپ رات خدوخ اکبر خم ناطلس بج سی ہنی



 ںی وکر وا لات شاک برے توی هه زا NF لج.....نورظنبیراج

 لا بس تان رقتنلاع اکرع رده نکا اطلسر وات ايکب نت تقو ےک بلخرپ نااسلتےن نوا ناطاسےشی ۔اھت ےس سی ںوراگ
 -ایکک ومن ھتاسےک سا ےن لا اھتایکع و ہم یری لت ف الخ ےک نانعوبا ناطلس یئاھب ےپا ےن نشاولا ناطلس نب

 وتسودروا لایعو لئار یلاوصا پا ےن سا ادنہا۔ اھت دزفوت ےس ےل ےک سااودرب نر یماےک مل وبا یوم
 دقعو لوارب ھ ایلن داچا ے اروا یکی ایم زپ بوق یکی اے توبا ۳۶ اپ سوال اسم مر
 ۳ نسب سد وے ےک رکوع اک مب رخ اس ید یو ر لق وو ےن یاری روا ایم اکسس انا بوخےن یا
 ۔ےگوہ ٹکا اپ ےراولارپکو

 سمند یا ا یاب ےک قولا مادی ناطلس مپ تب ےک مک ناطاس
 وتو یر لوک جراکتایطع+ یلدا لت نامش ایکودارا اک مترب نابسحےےن عناطلسر کوک دیس ۔ایددن باوج یوکے اتام ےس داب
 رودرا اوم ہت اور ےس اف شاد دم چسب سا تاج یک شکر مات ر ف ےک ارزو درک روک

 ۔اھت لام فرط یکن اطلس بز يا گرما رھی واک ہن زاھجۓ اوس ایک شکم ام و تیز: ںیبرع یم ے ولا فرط

 ےس ناطلسروا نیر عنہ یا ۔ے تالش فیس م غ ےک فیر ہا تد کد برخ اگدد ےک یار واوقوبا ایکن امسا ناطلسوکب جر
 الا کوتاو لب حوآ اطلس ےس آ ٹول فرطیکدایاردایکا رب داسضد تخم حاوفےک ارام کد ید

 3 و شوپپ سلولی صایکر رنک وہ اےک نیخشان ناسا ا اک اوم ےک ب رخمےن او

 ساک مع ساپ ےک یادتان مات نرش رار جا س مرمت ےک نامت ناطلسوکن اثع نج ھئ ناز وبا توپ ےک نیفش توا
 ن ی در وب سو ےک ۳ مارو ی ین دیس سم سٹیٹ ےک ارزو یا زا انا مع

 لگد روت تارا ین ارطاخ کادو اسم
 لا تست ہت ےن سرچ ےس اطع یھ داود ےک تودو لام روا ایک ر رق یوا وزود نا ےن یا روا یکم ا یکی اج مام حرر یا

 وارد ےن لادعب ےک سا ۔ ےس اولد و ارب ریش ےک یک اپا وبا نئاطلس ان الوم دو ہک ہککوکف ولخ جرایلا نب روصم
 ای ناھب ےس نسل نا باک من ی مدقےک سا یبا ایکغ ورشابافص اکں وی را یکب رضمرک پی اف یش نابعشوام روا اب دلا
 -ایگوہضقاکو ما ںاہوروا

 یا ذس اطا تایم ایپ هشتم سپس ناسا کی ماشدا اتو کن رسما رشت وف کن ایزولا
 نیک کت اسم ےس سا نفاومےےک شک

 ص
 کس لو اب کس اروم اطاس

 تالاع ےک ےناج دعب ےک کن سانت ما رسما
 چپ اروا یر لار ہک چک ےنپا ےن شاء انساکےن آل اف ےس یہ ےک نکلا ہت یا د کے اات پ کج ینا لی یز ات ادب کت قو سج

 ےن ںوہناڑتاوہ للشد ید جر شود بج نکیل ھم رڈ ےس ےلاقم ےک سا 3 هاو باک ور مک کور ترک ور اب

 یاد تار اسکات ذوق یارک اراکین فرناز تا در تو فارط



 شورا لات تلکس بره یه زا r لج نورلغ اترا

 ایک اج یکس انکے یز یت یک حتاسےک بیمترت یار چن ایکوف اپ سم

 مپ کج یافد ےس وفود ےن کار مد یڑوھت ذا ےھھ ڑب بناج یکی ارتا ےک تیوب یا لول نر جت اک اروا نک ارپ ت
 مسانطر ت زوروا ےک :Cs سما لا ےنپارکر یب دالیداج ےس ساک ںی ارواب باہ یکن ارتا ےک دیصتم ترس بز

 روا شرب روش الا یک یرخرپ ایگ ےل اپ ےک سا ےسا لین ند لادو ا ایگمکےل رخ یک لایصاکل اپ ےک نئاطلسروا! قا لیم نارییم ےک
 یار اروم تماشا ین اوان اطلس

 ےن تعاقب یک اوت اینک زات راپ ےک ممر یاب یارک اپ کریک بج روا یوم فرصت ںی تموککی پا وو ےس نو سرو
 ے ریو ار هات 7 سار سزو ےنپاےھت برع یم ہار ےک ناروا یئاھپ ےک یاووروا ئے ٦اف رکو و دیے ناووروا ییدرکت وا
 کک ےس ںوہااروا ےک آبا ںاہد یہا هک رکت عطا کنار لار لش تم کند ابرو سارا جم
 سان ماوس لب اک اک کلا لابا ےس ےس رک ناتن کت داسو

 ص
 ےک ےل ہمزو ےک یم ام ناروا ےنآےس کار مےک یک ام نہ دوتسوا نیر ماع

 تالاع ےک یکراتدوخ ںیم نا رم ےک ماعروا تاعقاو

 ٢ش مان اےک هرم وان هان نت لوک لاک لایک هاش اترو اک ب رخ م اسوبا ناطلس بچ
 07 درک ش ارب ےسا ےن تاب ساون ایکو ظانم ےن لوس تہب ےس سیم ماع یوزر او شامل اہو کو ایکررفمرپت مول یک

 یر رد روا توماس امام برا کلم لاک تیتر کرم پس ناف
 شاید تارا تیام سا رمت کتو تار ےن الا یا نب ار ول تاقلعل ثا تسود نام ےک لونود عاروا

 مک ےن یارک چیک کس لاس یل ناطلس نب لضنأوا ےن زوروااینرکص ام ےل ےنپاکی ریما ایگ
 ره مکس درک ےسارواےس کھیپ ارمادا ےک

 ست سما ار ورا رس سن رو تقو سٹروا ےس ایکر کذ ےن مکا بج ییا اب نب ووت هنر

 2 توک ن اے رش ےس بجر دایک اڑ یہ قّرلا ما یداوروا ایکن اور باک ئل ام ابا اطلس نبودی یش
 ریقاساک ا ےن دوسر وا ایمن یا هک ات یرادساپ یکے دھو ےک دشئادب نج :ر عدد نکات ت سود کر اک اوج ایگ چ فرط کور ب
 کیک جت وارد ما سا اچ روم مقود ایپ وک اراک اھپ ےسا ےنیاداد
 ایریا

 لاین ےک ع اراک اور را ایکو مارف ےس یز ات مکار بکر وا ایکو ورکی کر ارپ کب ج... :رارآے کز کم یار بع

 هکر مد دد ت براق اروا یئاھپ ےک سا: یک کای نرو ےن یس ایک اپ تفارفے۔ ماقکےک ںوگولےناو ےن رکل ابج وداسفووروا نکل چن تموکع

 ت سا ےن ںوہ اسکے جیسا ال ےیل ےک ترازو ین ےل ےک اروا کر م یب ےن ساوس ےھت رادتشر شی سیب آں وفود ویک ایل مف
 -ےترادفرطک سادودوجواب ےک سا یتیلاپ فیاقت یکم ات

 شی زا لصوح بوخ یک ا ےن تصوکعایآت یبحس ںویھتاس ےنپا وا ایک صیفاکےناج اپ ےک ناطاس یھب ن ہھج نیر صا

 ایکس ات ای هارو کت



 یورو لا ق فک بر ی تے اھ زا na م لج. نورلغ مار

 ہے تعاقب لر ارادت ماقمےک لاو ارایه رج کلا وار نوت سکس رد روتر و

 ےک ماع روا لے فاع راس یں و زج ات کب رخ ےس ماع ےن اروا یی ترازو ےا ےہ ےس
 نم لضفاوبا تداق کل شک رم ےل ےک ےنرکار رعت

 یاد نانسی اتاپ ج رم اطلس شک یکدست ی با اطلس ات لوہے رم اع روا یو اوبا اطا
 E ۳ ۶ك اس دی پا ےۓ وہ ےس علا ےنپاوکتاودوواج یکاندودرداایک ارپ

 درام اشنا ےک یہ کرک هر آمعچےشن ایل ل رب ہدارااک ناورکرارف ےس مر ۳

 سا
 تالاص کس لار وال رسا کرک ری زو

 رش ےن ںوہنادوا آلا ےک ناتا ےک ںویےنپا برع یے راس لا سام لوس یارو مارب ج
 لادورواےئ ہے د لش تیکت اتاپ اخ ماتوا اے ار رای ارپ تع اطارواایل تاب ںی آے سا ےن ںوہ اا راک

 اکے اج لاہد ےن س را ایک شاد رپ ےناج باییکب رخمےا ےن ںوہناےھتدوجوم اہ واک اشم وج ےک نب رم یب رواج انب یک ننگ وہ جس اپ ےک
 دید دارا

 روا ےن سی واورو یکت یم یکے ناچ بناج اتو کرد ساب اک ارکاوہ ود وف وایکوف یم ےراہ پا یب رز

 نابتشے ناریم ےک لافروا اکر ود لای روک کن اردا 00ئ - م نا ےس لا ےک 7ل اپ ےک لا ددابدرکن العاکرفس
esileاوم تاور یگ کام نہ رووح ی ساک ی  

 ھے نا بروج وم ا آرت ےس رد لاا ل تطور ات ںی ا ج روا الکل ےک ڑاے نایاب عن اطلس

 ۱ ننه یکک نج ےن ںوہن اوہ ات اینپ کت

 مارا ارگ نا ناو برو اچ_ کس رس گنج کند کل ودر دس :ہدہاعم نایمرو ےک میلا ارپگردا ارزو

 فا کا لود رویا ناپ ے ہرہاحم اید کس لو نا به هنس رک کس سم رکی ےس ےس امامت شارو یکپ اب ےپاوک
 نا ےن ںو اشیا ےک ںوٹود ناروا ےت وہ لئاد شه شاعر لامس یادوتس زر وری یاد شیری اب

 ساواک وقتا هنس یاقای آی اپ ےک ہاشداپ ےک سارواررگیمزو کوہ ہدحبمےس میلہ ناطاس: جانب مز روا یکی ئازفا تزک تہب یک

 لو مار لب نر تام ی ام کناری ریپ کب ی ورب کد ت کسا کا یدک
 -دقلاءاشناےگ لب رکنا م شاہ درک

 و
 تماس ی اهر فر کشم روا تب کور لوق ےک نمو لا

 وب یقه روصن یو زوت یکم ی ناپرو ول باب سما رهب ےک ےن رک تاسےکے زو عی ادبع بج .....:نئیجدالواروا فالعا

 یکن ایپ ےس تقو ےک ےن وہ لٹاو ےک برضمروا زا اک نارواامق ناک العا اک نہ ر الواروا العالم



 و ا ا ا ترک ا ات کا سے... تالا ا ا ا سیتیکروا لئایق فک بروجن زا ۸۱ 27 .. نور یر
 فرط کف العا اکہ ہدأی زاکم یل ادب عن اطلس ےس جو یاس گر یر زد نی لوک ایکن ای لیپ مہک دال اش سا
 _ایگوما کئ این کیا ےس جو ارور ابا اج العا نج و الوا ےن تاب سا ءاھت

 ےب ی نسل الان ر رپ اھ ےس اے مارب ن اطلس وا ڑب بناج یکے ر سود کیا ں وفود بج اماکن وری

 یا عن ات درو کد مارو تب. لو آپ کس نو لواهو بج وس اھت نایغرد ےک ںوفود ناوجاج
 مارکت سیم اراک تل تسا فس لو

 نوید ورا شعب اکن اس نورد فالعا چ_ میر روا این یوکب اب سمت ویحال۳ر فن لو
 ٗے ںوہناروا ایپ را۷ سیم کج وتر ن یک اورم اک اش ےک نج ر عایج ند سرو یئاھکت سر و ےادذاےرےکر

EE E AOE Eباب کر  
 یکے لار رک کک ا ےک ناڈو ایگ لچ ےل ہو روا اید ہاردازے اھت اتپاچ ہدوج روا ایک سخر سا ےن یا یب ایک

 ین اطا یں اوا بج یت یاسا نیلم م ناک ا روا اوت بلخحمرم ناطلسےک ساوجاربھکں اپ ےک ریما ےک ںاہ ودیا چر می حجت لو داوس

 لند الا ردایآٹ والد برخم واک ایا ےن یار وا یر تو یک لا اف ناش یک ات اوہ اگ آے ماظتمےک یاووروا
 دو شا ےگ کب کن ایج مہک لا هنر کنین ہم ارات کے اماکن ومار پروا ایگ فل اتا بی ےک ےہ ردا

0 
 ہما ات سکس لوچ اکی اب یا

 تالام ےک ےن اہ شار م ےک کو۵ اریگروا تروا لر
 دالواروااوجہشاور ےئل ےک ےنوہ یا اقرب ناشی زير لوک یس ےس نک ومار کروا ےس رت ےس ےک ییا اطا بج
 ےس ںتکرود لای رکو ےس اب ےب ایطعرد اکر اتوا کاپ نرم مکلف الحا ےک 3

 لاو نوح تار روا ل دمت پا ےا ف العا روا ایگ اہو م ھے والا بر ہودوسایکہناور فرط یک ام لوکی مام نب دومسم یھ
 ر یا ےس و سم ادع ےن دہ ساع کوہ یا فرط وتندو آس تیب لکن کا ایگ ات ڑب ےس یئزجودردا ےس تیک

 ر یار اساس و زو ۔ایدرکہ ت : کا ل ات لر کرا فرکانس نایک اچ اب ےکر ماع رگ وچ اکو ونان ایپ

 ERE تور یادی اقا ےس تر توقع اد تک اتش لای
 رتا اتنا نرده ی مکا الام سدان واب ےا فالف ےک ر کک یں اہ ارم ل کا فروا

 ام

 تالام ےک تواب کی ا نہ رز ورعب ےک اروا تواب کم اع

 ر 0 اکرم ام یم ںوقالع ےک راجو برقی اروا باج یر فم یک شما مدوااہپ ےک ہدئامضم بج
 ےرولکراز بن یبرخم ایلاھٹادچ باک اروا یکدم اکے کس ندای رر موم لاس یا ن اطا رب لاو سرما اس اوت



 شورا لات فلک برو اتا ٭ زا ۲۸ ھر رات

 ̀ ےک فلا تمولعککولوج سس له نر یدک

 ساب سلام اما ے لیش نارد ای درکف رب ےس تسولع سی ےن اذن یک ےن دان ک ادوا ایل یک بناجج یکل ا خ رانپا ےن ںوہ
 ہے اےک واک باہ یکی اےک نج میر وا ید ما کا دا بسه را ایکو رھش اکے آے کریک ےسا ےس ںاوہ اروا ےگ
 ور پروا من اف اس یاهو اب کر عےن یادداای لب ےسا ےن یاس نیت هیت یم ے ات مےک لضعفأ
 زوم ار شو مارا نب یو کک ساک روال اما رم ےس اوو زای ورک وشب ارالاپ ماتا ےس یارو اچانک ت تیک

 رس ل رودنشاپ ےک تک 00 ٤ آں اپ ےک لا

 رو

 ارج 2 نی ی ستر
 نام کئ نو ےہ جس و بیت ےک رک اجے نوا
 نسل لا ان نویس کس یار وا قرن شم الو نیم ےک بج ررواایگوہ کرت ےک رک

 ک ںوکول نا ا ایگوہناوراوہاترکں ہت ہاکی کت فلوو وت یکم رع کک ےک ساروا وہ ید جروف یکن ا بج روا

 وک ول نب یکن نرخ لار وای نور بش رسان رھ یارک مات هرز ئل ےک لکم ےسا ےس سی نیر یک وج تاس
 تنم ار روا تس لا رب فسا لب او لا ےہ اما وکلا اس ال فلوت کس تست

 گرم اي چ سا سند رس ذاکر اهرم... ابا یکن ااکرماع
 تین ار لا نیر اطا ذچ سرت رک تم کس لای نادرست نر انا پاپ

 20 یا ےن موٹی ا ارواروعسم شود فرات دور رود یاد تایر ماش را رکریا الو

 ذفکن ارواایکاچچاکنا ےن ںوہٰناذنک ےن وہرارفےک انها لی رک لایه یار ےس اراک اروا ایک

 ر یوم
 رخ ایک دو وج اکی کر ادرنام ٹا یی زاب ےدوسوت ھا اےک زو ےک اروا اطلس غ ںوگیل

 الو ناف. کر کس نکن نرمال تر نت ام نرو روا رو

 نج ا ا یاپیر ادافوردااید وکن ا ےن سا ےئ آ ٹول ب اج یکی اروا وہ ںاہاوخےک یلد تر خوش یےک نیر
 ۔ایکم ئاقس یم فازطاےک سا ےادواایکرایز عا لخت ےک توگو کک سویا

 ے قم امن ربا تس یاس نوار وا ساب کسر زوم وق کی اروا کت سجی یک اب تو لا سالاری یوم

 ۔ایکوم ل شاد ںی نا الکل ۷

 تانکر نفس اف هریک قالغ دعو اروم لار ہک الماس ۓئا ےن ںوہناروا ےگ وہ رارفویاواک ی ومروا +
 سم ید یام ند دوعس زا او یک راز انا کس سارا هک وھچپا ناطلس ہورواایگلچچ ناسمانچد سول ۓ
 : سا یت ومو و کا یک لوک ب ن را يا نامی ارت اکرم اجر دا نت ریما

 ےک اروا ی ۶ نیہا رکی بود ی درک اکا ےس ساب تاک ما ےن وبا رگنایکل یخ اکے اھا ورتاق ےس یا ےس وہ ےس مک برخ

 ایلن ر ماےسا ےن لوہمنارواایگا اچ سا ےک ںویتامس

 مے ال ےک ےن رکن ےس لاووڈناربھ ر کز اترو ایک ھر ناتا ےک ںوج وے ے زوی درگ ت ی کز اترا لم کز ات

 !تتس یک اس یت یئاو اک کم کج فار دامو نامر د ےک نا نلارود لارواای دول فر یکددب د لیشروااب ذرکرتب نوک وف یکن ان سا



 سوکر وا لاق فک برو اتو و زا AA “کل ج.....نوردلخ نار ان

 ںیہن اج وہتاور نکا ےل ےک دابچ ہدیہ روا کت یاکش ںی ےراب ےک ےن رک یم ےس سشہاوخ کت راماروا ےن کپ کپ یگ

 ناف تس نرود نوا روس جست ورک ها حساس انا زو اروا لیتر اروم
 فقلاء اتنا ےک یی رکرکذ مہ کا یل یکی تن کشپ شکم روايت یو با فی زوروا اوہ

 تو
 تالا ےک ےک رپ کار ےک ناطلسےک ادوار گی زو

 یدرکتوافب ناب هستم اعدام فرط کشتار ی اپ تخارفےس ےل اھم ےک سولی لا نب نرلادبکروادوعسمرمب نج

 ںیکرود ںاپرورتکرو اب درمکن العااکی او ر ےل ےک کج ےر اع روا ےک می ایطع ےن لال ایک دارااکے لاج باک ا ےن یا ںی قت

 سو« شور لا ہردا ےگ ےپ بناکر اہپ اطلس کل اروارماع ۔اڑپ لگ ب خاک ا ل ت ےل بج اروا
 دے اوو ےس یک یاش تحت اسےک تحت ک لضفأوبا ےارواایکب صل ےک ارد ال یار لینوکس

 ` ویکھ اتاوانپ ےس نیب مو حرا ےہ ییہ یک ترابا کا ےس رو کل ایک رواہ کر کت یب کل ا ےنایئایکا اب يانلاژسم
 پراید هر تل باطخردا یک کتاب ے یگرفھتاس ےک سا ےن انار ڈ ے جٹ ےک اددروا ج لا کرک ادو کام ول ے ا

 دم ےنرماع ۔ایآٹ ول بناج یک ہا دوا ایگ ہر من ماضاکسا یھت ش ہا وخ یک اوج ون یئاھکی فج یکت مند کلر نو
 مکا ھج ےاید رکا کناطلس پا ےنرمزد کیو کک تل اہ ےگ یری زم ےس کیپ تالاح وای داو یم ےن ان یت راب ددوک کولا

 دشمن سینا

 سض
 تاماع ےک تہ یکن نوا ناطاس نم زم ادب روا توم کن کارتن برئ ن اطال
 رر لوا ارپ رب لا ےن لئ کک کور ےس رل دک السود کک اہ ںیڑ بیک یک الامل ےس اپ وبات اطلس اکر زو

 تي اترکای کن اب ما! ےس ںیویھتاس یل ارش روا ںووی ینا شک ناطاس۔ ںی ی رکی سام یک )یی کن اطاس کل ےس وہ ےک

 ۱ ۔اید ل امان ور ادراک لس زر اک

 51 ا رم لو اج رم واےک ناطلسوج یویب کیاروا یو٢ یر کت ایں نک لن کن کار پکن ن اطلس

 قوم تس لا هد کل و دا لو ۳ قهر قاب انس لور ت مور ناطاس ورا لال ہرطخاکن اج

 اکبر آل واست کس اه کاو اھت فورست شبا تام لوس دراین اپ اسکن ر0 پس لب

 _ایگم و کا رام ے روز یا ا9ن اطلسرواید

 ہو ۔ےا ڑپ رگ اے یراوس یبا درک اھکدر کلب وک ئاوخ ےن سرو اابد کیپ ںیم سیمو نک یا ےک اپ ےک نادر سا سو

 رر لار پار وے ا ے ےک وہ یب وچ ےن وہ ہفلخ ےس ا بج ےساکزاغ ےل (رئمنادے۔اھتوہاڑپ ںیم ساروچج سیم ےن ےک بان

 تری ےس چو کے وت یوا سو سارن اطلس رکا ات تک مس یزو ناکہ کیا ےک ب قو ا اڈب کن ساون اسم

 دنیا لر ار ی



 تورا لات ف فتح برد چشم تچ۵ نا MR ارج ..نورظنم .

 ماد هوس ےک ےک ماکو ضاوفروا برم را اب تک هاشرپ رد یآل لو بج اکزبزعلاریع

 لڑ س چک ب ایک شا الا سم زو تقو ارد ید ساک کش روا یاب شب خلسه رکی رعب روا تع اطا یک ا لو
 کس ناطاس تیسا لد هیت ےک نابشرواایگں لرد ور راک ور اشوان اپ یھ ورا ےک مار ایطع روا امد
 -یکک نج ہی زاہپ ےک سا مدد اعف تا ےک کم اع وا ا یگ ایک ام ےس کز ھت وا ایکو مناور ےس یک اف تا

 ےک داز اجر ےارواایکاہدےس دیق ےن سا ےض ۔ےھت یھب وبا ناطلس نیم نو دبمعروا ملا یلا ناطلس نب لا ریما قا ےک سا
 ۳ قدم کروا ےک لار اگل ےنانب قابل س اپ < تالاع لک ارد یر آے ےک یا روا اھ ںی لس اتم
 ےک رگن ای م کا ایج یوم توم یک دعب ےک ا ۔ایآٹ ول نناج یک اف ھا ےک ناطلس ےنپا ںیم نیم ےک لاوشہدروا یو قد

 تالاع ےک ےن وہ مار دون ےک نب زلاردبعن اطلسروا ےنوہہ لکےک دنئادبکن برک زو
 ےس ےک یا ےس اوو کاکو یک واں وکو اروا یک ےس تلا یم اوم ےنپاوکس ا ےن اوم اھت ابد تہ اکر کپ یز تل ادہئ ناطلس

 7 ہلا ترا گے بجا قیدی یرڈ یڈ یر ےک لا ثع ا ےک فور و ات لا یک اداس سش “اج ناپ ےک سا
 ایا مز اوم رش سلو ا اوہ لناب فرط یکن ا سم ےل اھم ےک شرک ایٹ کن اعلا ناطور تا ایگ رپ

 ڑوھچ لوک اطلس ےن یک ١کی گی اب یمن یش ماہ ہی رواہ الاو ےن رک کوچ ےا دور ضر کی در خوک اطلس, :توم رگ زو

 رک تعامج کیا یک وناوج ںی رکے اراک داراااکن رام ےاروا یگ فرو روم رگ لائے ایکو راشا اک ےناج بخاج یک ترک
 4 ہزاورد ےس ےک ےن ما ین دو دي رک سرو سا فسا لار ۱

 دیلرب

 ے کے ا ےن ںوہناروا نگ آبی رت ےک یارک ل کات وہ ے اپ ےن اوج ناوج وو سیم تا ا اڈ وا یارک نجس یا ناطاس
 ناکاو وک شنب کس :رواایک۔امترپ ے زاورد ےن ںوہن ویزا 7کلا بج ےن ںیوہنا بج دوا ید زاد الاخ اسلام ایر ےک
 هم لس لبه فوم اسب يا ہوں نزف ےس اب ج

 ن رم یک روا ایک سو ساخ ےس اروا اجرب ت ےس اروا ای آٹا و ۳ اوہ لاحع کت رام یک 72 ۰زھلار پکی اطلس

 وزا۵روا یاب یب رو نک تا گم یورو نادر ناف نیب بیع ےس نت صوت نب لب نم نب ووت برع ےس لم

 ںوتاروھ رھپ رواایلرکردیقوکی راپ یکن اروا ا ںومدا ےک اروا اپ روا لاعب ےک یارو زو نا وہ لم صیح یکس اوہ ے 3۸ ہدعتلا
 ۔اوہ یوکے ناروا وا ید نام اوکں ولاو سم اکرم نوک و نا روا ید کیمپ ےک ڈا ایکڑ یک اروا لا ڈرام سیڑئاردھب ےک

 ناروا ال رکریقس یو ۱۷ انا م کاپ تک مک ھا ریمپ ںی رک

 ے وود نا ےن یا ۱ وب کالب ںوودہو ںاہچ اید ل اڑ شی لک یت ںیہنآ ے ںا وک ایل سپس سال هوم یاس نود
 ساب راف لک بیتا تم و کرمان نا نکا ایدرکدیق ںیم کش ےک کر تراس ناو فرا رکن اقا
 ے تزاجایٹ زاس رج یھی لم تنطلس یت اوکی و زا ۃروا اور وا یر زوم ی اشو م اک را چی ياد ایکس

 نا مر جیم گن ونک رفت بیش ںی کس ایفا کز ورود گور ےہ ےن رکی زارنا رخ
 لاء اشنا ےک یہ رک



 شکر لقب یه ویو زا ۲۰ لج نورظنبا گیر اج

 ص
 تدافب ےک ماس یا یوم نب لضغاوب
 تالاع سنا تادوروا نسل تا اطلس

 یکتا من ےک مما یکی ماس یل اطلس یب لنا ور وت ورک اب قوا ا کاک گرین ب رم مهار لاطاس بچ
 ایکدناہب اکے وہ راھ ںی مد سارا ہدزفوخ ماع ےس ہجد یکس اراعا ےن اونکس یاس ار لاو اقلام یک کات توس تاب

 ۱7 راد رات یک ا ںی دارادہتشر ےک الا کا جی گام تزاجا یکم ےئاج بنا دال العاب ۳

 ی لو ےس فو بل الو ریسک لو ام

 وہ! تار کیا زوردننچ ےک ی رکنا یکم اع اس1 نسل مع تا نت ار پکے سا ےن گاو سا. لپ شکن اطاس

 ن | ا بتوان مارک ادم یوم لس کس عم وفاےک یکرادصاھتروچچ سی ٹن ےک کس بارش سلف

 تهدید ارش شارپ ترش یار ژل 1ئ الطا یوم اع بج لپ کا اراک اوووس ےہ درک

 تایل کد درو پک آر مرواایاک وکی ا 709" تی لب ۷۹

 واتس لا رواسب اس اےک یک ری را يا کت اي وار مزعاک رقم ناسا ہا

 نگر مراکش ات لس اش اوری دی قرار. شابک تب یکم ایر
1 

 دم لا بج روا ایکس ورکر پ ےس انتم ےک رگ ےس یادو لاڈ راب وک ا ےن یا قید تیبا یک (س

 شڈاہپ ےک راج یت دا ایچ ہلوات دری ھنرکشلوکل از ارآبناج سا:یز ادب اطاس ےک یک اطا ے ا اک ےس کاموں
 ی ۔ کر تسر و کی ےس یا یک نج ھتاسےک یکارواایکو هرصا کل اروا یا بنام لار و شا مورس اطلس یا

 دایکی ایا ںوہنا ایک شناس کای یی کد نریم اندک سد : لام یادو کپ طر شا ےن ںویمد وچ ےک با

 نام ران کرد واکس یاس و شک کت سل یی کیلو... ۔تسقیکں وج وف کل ضفاوبا

 ۔ ےک یہ نایک یاد ورک ت یکے ےھت ےک مات برت ےک توبا ےن کا کک ايراني یاس

 اہ یک ردا ۔اطاج ےس واک ہا ض کس نوا لو رو یک سپس نر دور یک اھب بناج سمولعم ان نان

 نام ای درگے نل اون ا ےن ںوہناوس ید ون ا لام تہب ےن ںوہنا لیے رکے اوج ےک لاروا کز است نا سلوک ناطاس

 ۔ایآ ےل رکا ب یکیق ےس او قاچیکوکن وصی نج یگ زو ڈا ب ام کن اے

 سا بدر ل 7, وا دے رو زر ای درکیق ےا سیب ےن یجب ادا یک تو رجزکالپ سا ےناناطلس ۔ےیرومیکل ضا

 وا 2کم ا اک ع اطا ےہ اے ےک ےل ناتا اکی راور بتا رف کر ماع ےن نالطاسروا لوب حب ےک تراما لاس حت آس دے 19ر ناضمر توم

 ۔ےگ ںیرککذ مہ کس هرکس اکک ام کت شا ادعا



 ںی وکر وا لاق فا ےک بروی توی زا ۳۹۱ ٠ رتشڑ لپ ....نورظ نام راج

 ٠ تالام ےک توم یکی اروا ییہ کر وم ب نوم نب کہ زو

 رر تاکی ا لالعاب اس قوت ںیم تمولیکن اوبا ناطلس ورب یک ار اتش لو ےک تنطلس یکن ا نومیئ نب یگ
 Ez لات سن لب ےن ایک پ تک پچ اس رانا ناطلس بمج روا یو یگ اس ےک پاب ےک یا یک ا
 اقای تافو نرگس توی ل ار کل بک ناو

 سوتی قر ادا ارٹچتےس یت ےک اا اھم ےک نر دھو کک ت اہی ہری دہ شیپ ایک رقم یما اک ایہ وک کس ہا ےن اروا
 مو ایا تان ناطلس بج روا ایل نج ےسا ےن ساقی د یہ بخ اب رخ ل ردد ےک ر کے سا ےن ںونار چن ددیق ںیہ و کت عر ایگ آ

 ے تاج یک ااھتاپ درکار آے دیت ناطاسکب دف لا کس لااقل اهر تو تو تشک طب و ایکس
 تارواایکددزفون ےس لاعےک ل اوایل وکی رصدوخ یک وی کے اس ےک ناطاس ےن او ای دانب فرحح ےن اس ےنپاوکل لا لار واین تا

 02 فام یم اھم ا ےن لا کپ داچا رک تاب ناج یک ییہ تاب لک ات
 گلاس

 2 ٠ے اورد ےک لارالاسک یگانہ کب ج + ےگ یک لس ےس سا کو ںی ایگ شراب رد ےک ناطلسود ے چو کے اوہ مد صواب زو

 _ اگل ک اے سیم ںویمد آپ سست پا ےن ناطلس اہ ایگ نایق یہ ےس ٹیپ ےک نارولاوب کش ںیم ےراب ےک ےک سناوکں وگولےس سا ےگ ٹی
 روا پار لا لولاو مار زاروا درک رام دمے زیر واک اہے تے ازور ےک ای و لاڈ یم ےناخدیقردااب ےل ےک رکراآر گے اوج
 ۔ ےک ب تربت لکل ورصودروا تگ ے رام بسوورواایدراموکل ورالاسےک وف

 ص ۳
 ساروا ےن اہ بای ناطاس

 تالاعےک ےناپ نر ہپ یاروا سرچ اس نا ل.
 اتوم اع ےساروا یان ریما کوک اجانب یکے وہ ےب ےک تو پا ےن سات امن ےن اوم ےک لضفأوبا ناطلس بج
 ا ك Sen و لک کار ا راک

 ی و

 اروا ی 1 ایکس ںیم سش ایک کوم سار اع سیل ےگ دی ارروا ےگ کٹر یعڈ جہت د ل2 کک ا . اقا رار کر اپفرب

 کیک
 ےک نا ےک روا یک وانپ سیم لادحتاسےک ںوئامارروا ایٹ وا باج ران ےہ ےک یا ےس ےک رڈا اکی دوکت وم لشاع ےن یاروا

 رواایگک ر ۓوہب ےترکراظننا اکے ناربھکیراب فربود ۔ے ےہ ےک باھھ وم ےس ا ارس لو کاپ تاددروایک رت ام بوخ ےل



 لا ولتروا لا فلت بروی ۸+ توی نا ۳۹۲ . 2 نورظںماًّراج

 ےک نااطلس ےس ا اب ات ےک سایت مولع ںیم ےراپ ےک سا ںی نی ب زا ےک ےک ےن ظوحڈوکس ا ناطلسرداایگکر یاہو
 ۔ایگایکں نج ےنماس

 یے ا ںی لر ا راک ال شر زگردروا یاچانرکت ع اطاروا اچ ناعم ےس اوا کٹ پڈ ٹاڈ کالب ےسا ےن ںکاروا
 ریت ے اروا نوکیا لو نان سارا اب ریس الا شام ےک ےین ےک ناطلس ےیل ےک اوج ایی لب ایه
 نادر ہا ورک کج وفایی وات ادا وہدازآھ ھا ہہ رادراڑاہپ ےک رماع روا اید لاڈ سم
 ای اتع لا یہا ے نوے ار یکم حی ےار ناضمرپ ںوڈاپپ ےک اروا اطلس یخ اک ا مم لدےک یکے لم

 مخ ےک ناضمرروا یکم ناور بم ہیک راف روا یاب ریما کب ھت نہ دے ادنی رافرپ ناپ ےن کارو :...:تراامآ اک سافر داقب
 ے ها شرور او واو رو شناس کس ارام رد رب اد لا گاو لو لاد نیت ار
 ساهتسارو یکی سلف ماعمرافتس توي لری دو بس روا ۔ اھت کاتر کے ےک ںولاو نب دری یک زس یک اروا ےک ےس
 نا لا یاب ےک دم فالخےک ناطلس و وا ےن سا ناب ا ا وک
 پچ )تشوکاکم ےک لاک اب ےس ےئ اگلے ڑوکھ جتاسےک لی اے اروا گرل ا سش ناتا ےس یکے ک نالعاسروا کد تداہش ف الغ

 ۔ ئے رام ےڑنڈوکس ار ایگوہرادوی دب( ےس جد کیپ ہری

 یب ورا ےک سا کلب وک انکے سا ۔ایگوہ کال ےس اس ےک ںواببگنےک ناطلس ںاہو روا ےگ جج وس ءاضعا ےک ساہکف ت اہ

 ےک ںویتاس ےک سارکل اک ےس لیخ یھچلم یو ابا نج کرا ع۔ایگا درکک الہ کرام دام ے زیرا سم تیغ ناطلسےک ل روا کی ول
 نخ نا یوبل اف ایزی فا نفس طارمی تا دا ایگ دہ ا

 امانا ےن ایک اي تغار ےک ےنرکی اڑ
 ص 8

 تالام ےک یک او یکء ار رمزتج
 لا بج روا یک اڑی حی ۵ِ ےس ا لی ےن یار اي باہ دریز جل مح یس ہقنہ ا نباہیخاط کے اکاج ایکن ای ےیپ

 یا تفالغرحب ےن یا وب نکس سارا رای کاپ سنوات سی تلاح یک دری اوز اوہ فاضا ںیم تشوواج یک
 یک وکشر طرق ںیہ ےک د ر قت لا سیب نابز یکن وک بارعان ریا یاب کا ارد رل لا ارد ابهر

 اقروا ےگ ےل کاپ ےک یہا اتا ےن رموو رواہ لا نب سیر لاےس شو امزروا یئازلرلصوح کن ادوا دان وک ا ےن لنا ایگ اھپ با
 ۔اہتکم اپ اپ ےک اا ککے راہ ےک تم اطا یکی اھ ےنپا ےن ور اشداپ ےک

 سل و نامه ناسا درکراکڈا ےس ےنرک گندہ ع ےن ساذخ ..: کج علایمرد ےک ہن نوش مکا وادب
 ارادے سونا یت ےن او لر راکت ارطا ےک ےتالعےک یا ےن وجو کاروال رک رپ ںولقکے تہب ےسرنولشرب کام ےنویرطب

 2 "بتا ایگ اج یف کس نا سرور لا وی ۓہا روا یکی ید ج و 0 7 کی ناب فال

 کو درک واطب فالف لا ےن لوہناذ یک ہں نام یک ارداایکوہ ۱ای زھجولاکں ا ارپ عارم

 تدفین کسب اچ سس 8 اک ليا

 2 ےک کرنا ںیم فوج رکٹ ہے ہیقاجروا کل اپ اج کت اوت اف لار بتا یکی اک کیلو سی کای کوہ نقی



 ستوکروا لااق فلت بر ی د تیا زا , ۳ e ..نورلظنبا را

 ساری وان یاو ایگ کے وا الاب ایدی ال ہیردااھت سااع سلام کات کد را لپ
 دیگ فر دم

 ذمقارواارکر اتقا لاحم لاو تاک ہرطب یر ارمنی یاد کیر را اش بج روا ایکو م بلخ تاضوبت ےک لاک کلا

 لئی گام دب ےسر الا ن نا نیا لقب .رقےک ںوقالع ےک نون مسی بان لس گرا نم اضل
 یکم اوج اکو رایج را داشت لور رانی ناروایگو م لق وررتارک کن و اید اے وم کا

 ۔ےت لب یش
 یکن ا یم نارود ےک ںوگ ناواایدرکک لب تارا بل یاس زا اب ےک اروا رطب روا ایگ آیا بتاج کرن وور

 اھت ںیہ ےضیق ےک ینا لپ وجایکر و سا سه بد ی ر2 را ےن ںوٹاداس روا ںی رئوف یں رے یار الب یی درد
 له: کت وافب نر نرمامروا لغات اش سایر ےس یا ۳ اک 5

 یکے ڑی رک روا لام روا ےن ریٹ ایطعوکن ارب ساکن 4 لوج فا رپ طرش اہ در کان خوکی او ےک سنا ےن ںی

 یر ےک یہ ےس اروا ایک لام بش ایبک اروا ناوک اب یک ا ےن ںئاذقوہ ئل ےک یاد دصاخغ لب اکدامچج ےک اک و

 کو اور عکاس لا هر کور هرج اروا ےگ وم رایت ووو ایکو راشاوک لو ڑی

 تایطع لم نا تا ےک ںوج ول ن اہل گرا ناو. :اربق یت اک ا تاک نوجوان
 رپ اقا یا کیں وند ے ڑوھجےن اوس ایگرک وک چک ےک سید ےک ےن رکرایت تامل ےک ۃ ار یکروا ےنرکرود ںایدورنک
 اک تعا عم ےک رک یل اپ ےن ںوہنارواایکوہ نقل اک تک الہ دعب ےک ےن وہ ریما ےس دک ںوہاشداپ ےپاروا ےنوہرود ےک ںی ما ونوکی رام

 ےس ںاہووکت اطفال عش السا لابو ےن اما وہ رادرپ تسر ےس رہو د روا یارک وترا شپ یکن ا ےن ناطلس ایک لاطم

 ۔ےایابرفز ذر جال ےک سا ےن دلا اتیل ماکے یئا مم اوم ےک لا سب گچ رود

 یاس یدک ترک اھپ ٣د یکی ا رشید روایت امج ضعت ب اے رانا کلیپ ےس لادواےہ ہعقاداک ئی ہی

 ۔ھد یاتر وکی “ںاہی ہک ول الا :هورواایگ دارا ب ین راک قدر

 بشءاقبلاو

 ےک کاپ ی ارذا ےن اہ فرط کن اسا ناطاس
 تالاع ےک ےناج اب تس لاپو سو وار آب لا دلبر

 نب میپ فالعاروا ناس الواےس سروس روات جر اپ ےک داصردای ول تاالیفاتہ رد ء وس ںیم برغمۓ ایم ےہ

 یکن ااسمانی نا ےن داول ادبی بج ۔ ےس براغ مت اہ دےک ہاشداب روات جج مک کک ےک ی اروا ے رک عاطا یک

 نا ےن توات ج روا ااف تہب ںیم کک وا اعم ِلخ'نازلقخ لم برخع فالعاروا یل ےس کاو ےس ےن ےک ویا تما
 ولا منابع رد ئاعدوروا سید ںی سم کیک اےک نا ںی لو هل کاپ ےک داوات یوو وت ایک گرے یک
 تحت لا نا کاروان برا کر لابد تقو یکن آب ناک

 تن ےک دال درس یکب رمز وااو رب د ےن لنا ناپ ددواایگب اچ کب رغ م ےک لوکی. اا



 ساتوکروا ل اف فلت بر ویهوح توجه زا rar ملم. ..۰.نورلف اا

 بجروا یک رنج ک آی کی نشو اں درس ماه ےس جو ےک یئاد ےک سا نام ےک فارم نب ھدح سس ماہ روا ےک سا ںیم
 ےس ا ن ےناج ےن دصاق نا مرد ےک وم اروا زاد عن اطلسرداایگاپ تافو ملسس نج ہلدی تس وراکن اروا ایکو رائد زرین اطاس
 تاب هست سل اب با هدر ایکس رک لو تبع نت برق یارک ی رت اعطرشیب لا

 ایر قارات ن اطا ےن یا روا ڈبہ داخ کے راہ اات اترا یک طور فالف ےک غز نو ل اے نادو کوک و

 متلب نارودسا ۳ وں یم سا یا ارپ ےل یا ا ٹواکرری ہچ فالف ےک اع روا ایلرکہ دارا اکے اچ ب ایک الت هر وا

 رار ماک کنار کشم ناطاس بچ اپ راج الو یت یک طاس یک ام ھے اروااپ راتراھچ رپ ےناج فر لو تا زنبور

 روا لوس اوج ات اس ےک کیل ام یقب موتی ایما اکی وس ےس ا ابد ت ای آت یب ہو فرم یک اف روا ایکو نابم ےس اں ےراپ ےک ماعدداایل
 : اھت ای آر کے نت دایرف فالخ ےک وھقا عفت اس ےک ںولاو ےن نوع ںیم اگارچج

 روا کیوسک رفت چو کتی اقوام کلا ج یاب ےک ناروا ی این فی ان یا ویک
eو اوور سس نوت اطاس روا ےک کے تیس کن ا کاپ ےک لارصاق سمت يار وا ےس لاس یوو یب رخ  

 سا ےن ںوہنا تعداد ملت هام ساواک اد وارا تیا ےس اے ناطے الواراکھج ےس کتکا نا
EER 

 تبع یک شام وا ںولاو ےک e چروک ایک ن ارس اروا .:یادر کن اطلس بام کن است
 بج ۔ایکع روک ں ول رو رکی کن ارے د تایطحودایذ تہ سیئآ ےن اذن آں اپ ےک کا ےس اطایلےک ںوترم لی یجممابا لی سے کو
 ایکو اڑی ںی ز اتروااوہ ناور ب ایکن است وا ال ےس رکشپ دون اپ ھڑیزامن دیکر قیوو

 جر ؟ وفیکس ا رواایک ٹکا ےن شاوگه روا یے لقا ؟ب رح داد ان ےک نرش وایو ووپ ن الط کک ا
 ےک نی رے یا ےک وم ےک ورک کیپ یکل قت زوال تس لوج هدر اوج کر سالاد یب ںیم

 نا ےن ل A ا ار اک دل رات: تسود ےپارڈایروا فالعاے ںیم ںویرع یق اد لس

 ٤٤ یر 7 37 یکن ار وان ونک( نا لپ ساواک داور شم اےک یاہو یس اتو لامپ ماسک

 دالب ۓ وہ ےتوہ ےس ںیودنمرواۓئت وہہناور ےس ںاہدودرھچ جلو لس نوار وا سوار ما یادم کس ادم وا تارا

 ایک مات ںاہ هک گن ریس ارواح شر نور ےک ج باج کا
 ےن سئارواایکہ اور ےگ وکلا لب کوبا ذو سا کاردی مق یازات ےن زیزھلادبن اططاس.. -وس اڑایا 7 زهاریکناطلس

 لی نکا نو ےک ہعمجدواایک اپ م ناسا د ےک ہر عرار ےل رواایگر کج رکے کج چ ےک کا ن اطلس اپ باقرب ی اوہ شاو ناسا

 لا ار وار شاد یرپ وی ریس لوا لویی اپ ںوج کن یر م یئوکیکز نت و انس لا ایلر کج رب ساروااوہ لاو

E۔ےگ لج ے ناست ریز ےک مد ل یکے اےک را تو یا ایا جک  

 روا اہک ادولا ےسا ےن نوریلغ نیا اگاھب ےس ناسملتجو بج رواایگ اپ کوبا نور لغ ن ہاروا۔..۰۔:اناچ ب کوبا کن ورلغ یا

 اچ ےہ ایر هک سارا نور نیاہکی کت یاکش ےس ناطلس ےن داف کی ایل باو بنا نی نل ےک ےناج سلن

 ب یک ںی نوت ید هی تس هلال نیست یداو تو ایکشاور ےئل ےک ےن ار کپ رکن ور ظ نبات کیا ناطلح

 لک اطع تعلغر یک ابرو ودلغ نہا ےن ںوہنا ایگ ہ عماد ٹوٹ اکں ولاو ےن ر۷کت یاککخ وت کت فاب رد لاح تققیقت ےس عنودمخ ن با ےن سا

 دا لر و ےس کچ اتو ححاطاو توگز یٹپا یم یا رکا بتاج یک ای دوکن ود نیا ےن سا ذت ایگ کم روک م بق اھت ےک وقول زد بن



 سرر لات فک بری تیل زا ۵ مشن .....نورلخ نار اج

 فاطعاد اب نورمن اروا ماچ ےس یو سی وع انی وا ایکو وم رای لیکم اک ا نود لغ نہا اید اکے رتب ےس تع اطا یک وردابپ ےک سارواومت

 بهار یراد ناف ل ناطاسوک اید ےن نور لق ناروا یگ لچ اعر یسدوخروااہک( ادوات سا ستار فسا کرد یداو یک
 ئاد رے ملیصووبا روا اعاچ ےدالوا وا یں اپس نج لگن بھٹ ےہ لیٹ ہدداو زرد الککےس ہاگددرفا نا یک دیوار اپدیت تعاطا لو

 نار یہ ورواا تا ںیم نکددملارواایکہ

 دعا اےس ا یمن یادو ےھت مر ےک نا سیم ےن 7اب ےک لساووروا ایک باپ یک زور اتو ےس نی ہدداو ز ےن نون نیا

 ےک یا ےسا ےن ںوہتاوہ ےک ےک رک ار ڈے بر ایراد, قرون اترا زوے یب ںومیتےکر صاع ینب روا ےل اےک

 الچ باضمر کب ناج یادو ایگ یم ٹول ی شکل اوما ےک نا ےھت ھتاسےک نا برکت رواایل ٹول عر ط یک وپ اروا درو یک اڑ دوا لام
 ۳ ےک سا ےن وہ ےتوہ ےس ںیم تالگنج فلم وتیکں روا طه اراک

 ارواب آت وا باھھ رخمہدروا ےن آں اپ ےک سنا نب مایب ےس جو یک بارش نما کو کیو... ای اکرم زو شی ندر لا
 7 وک ےن اچ فرط کل یے ایپ روا نایمہ ےس ادم ےن یا تاور کاک اےس کاپ ےک تال ماع یت ںی

 نارواود دواوز ںیم کے تب ور با فنصم کب ازک )ایگ ن اات نا رم زو _س :اناج شاپ ےک ناطلساکن ورلخ نیا

 7 ارب ھما ےن لاج تاک یاب ےک سارو اہک دی آ شوخ ےس ا ےن نلاطلس ذناو جر ضاح ےس اس ےک اطلس تا ےک ہما نب رانی دوبا سر ےک

 بسا روا به اج بنا ںوربشوکل اک پا ےن ناطلس۔ ےگ ٹولوکن اطوا پا ہوروا ےد علقوا فو مارتے وم ےک را کلا

 رات کف ارطا ےل ےک ںودرو

 س لل ردم نب تبا ل آو جایی سایرین هک جفت سمت لند رگ ذو یا تس اا
 روا یک بل ایک ےک فالصا یوارفم تپ اوذ وک تلاع یک ا ںاہ ےک ناروا یی لپ شرورپ یم تنا زن ےک تسوکعےن یا اھت ےس

 دلیل اف ریس ین لک
 دو ات سم شال 'یکن اوگرم زو ےنپا ےن ناطلس یکت سجی ترم یک تظافت ی روا کدے د ناما سا. نوا | :تعیم رپ تروم

 7 یوھ9 یک ناوک نارداکر رب نیس اتم زوروا ےگ ورنہ علت لو کز ایپ ےنپاوو۔ایکل ارہو کج ےس ناروا آپ ےک نا

 ایک میت ںیہ ےن رم زو ںیم ارف ںیہ ےل ےک ےن کو رک یارواےسرایت ےس رک ناسا فی کاپ ےک اےس نات
 ےئل ےک یا س رر اکا ےک سا تموکعی کب رخمرواایکرب روا نر اب تستر و لکم یا ےن ناسخ
 لاتو اوو برم

 5 ٠ ضا
 نما اک وبر وا یاد بناج یکی ر یت ک ن ایز یفاروا ب اراک ی برخ
 تالا ےک ناچ و ےک ےک اےک کیمرون رک بلاغ ب تم واتوب س ناک ن اطا سرا
 کز چوک ال ےنپاروا ےگ ےل فرط یا شپ دن یکل ام تجار ےس جک د دلا ےن نوای ماع ی اس یار! پچ

 ناسا ناطاس۔ 1 2 ۳ و قلت لاو یخ وکلا ما فی رکن رو مزد که شترشار لب گیرد

 تاج درایخا سیر ب نا ںیہ ید ےس اطظاھےےک یف دزب روا مافیا ےن وا ںیم یگاجھج کا کہ لاطمےس سا ےن ںوبرع نابآ یم



 شل تاک بری یا ۷ شب. لر
 یو زرا یے لغ ےک وپا ےس ںوہاروا ےک کا لاعدداایاتمارماک ی اے یراق لرد تکوشو نامش کت سیکل پالس ناطاع

 ۔ ںولاو ےئامز ےنیا ناطلسروا ایکو ماکس روا ایگ اھت سوو بج وے رکا روپ ےسا واہ درک یکروپ ناطلسوج لنہاوخوو یکن اکا
 ںیم خاکی رت قی فالختس ناطلس ےناھت ئاعاک ع ارخلا ےس خر ین یاس لقزج بوق نوت نایک باقح

 سلول راک آب لات نا وردا ایک ٹچ کاپ ےک ی اق ےک ماع ینہ وانا دے بناج یکں وقاطع ارم یس ا برت ب ج ادا
 ناست چ نانی گنج ےەدہ:لٹسۓکت بج ررواے اب باک ں وقام ے و۲ ےک ضن ےک ناطاس ودوم ےک سس سر

 دوو یکم نا تیم جا لا ا ےنرسزو ۔ایل ٹولوکل وقالع ی اروا ےک لک رط یر برو ےک وہ رارفوو وت کے ںی وفرط کن اےس
 مدرک سا رخ رک نئاہیایکاچچ اک ن ا ےن ی اے ا کاب بایت ےک
 اروا نھ قہ ےک تارات ہک یک ار یگکےک فلتوج پل اتے ریزو ےن دشار نب ینہ ہزت لی لا ۔:نوخ بش اکی کند
 ہو کھ اکچ وہروہمشم لی ےراپ ےک نا ہویکے ت ارا ےس نئاطلسود یب الطاوکن یحم ایگ ءاجشارکراہہدرواابدرکر تب وک ویک ا ےن
 ںولیقیک عرابس نج پن رب یگ الوا لاہ ےک ناوج کب لطوکن ای زولا یاب ےن ںوناذق: ںیہ تکرروا تھ ڑم بناج تک هک دات
 ۔ایآالچ اپ ےک نادودسء اھت انت رت ےس لمس او زوج ںی

 برخ وا یک نہ ےس عاوفا یکن اطلس ےن نوہنارپ ابرو ےھت ڑب بنایکت افاضفمےےک لو روا ....: گنج یش تافاضم ےک هم
 کیف کارو اٹل لام ے ےک شاروايلرکل لا ےس وھی اوکر ومن نبوجر ےن ناطلس ذنایآل اس اک ہما بج ۔ یھ کرنجبک آج سوا
 یگدامقروا یاب نر 22 بولتے نارواایک و جب یک یکتا ےک ںویھتا اب رک ناروا ید شتر اجتس !فارطا

 ۔ایلرکودارااک ےن رکن اوددھتاسےک ناوکں وجوف ئل ےک ےن رکرہاب ےس تافاضموکں ویغاہ دوا ےن رکا اک ویران

 ےن ساروا اوج یو آے یا اک موا ی ا کلیک نر کرایفرگےارواااگل مارا اکے رک ضد پ یمزو ےنپا ںیم ےراب ےک یکوارفم ےن لنا
 ۔ام ےس ںویز اپس ےنپا روا ایک ایتوکں وج پا ےن سارا ایکناور بم اب افق ارادرکل اڈ ںایڑیچ ںیم لوری سا

 رر لو وی راذب نرو اس لار... :انرکت ارگ ت نورظنا کن اطلس
 یاس سا ےن سا نیا یکہدارااکے نا سد اگدانپ یتا سی دیعس یک لذا ہد روا ھڑپ ے نام یم ےب بجر ۰

 چرب دو بکر نادداایرڈ لس نلا ےن کج روا

 حس نلا نا طم ےک یمضم یکن ا ےن سا ون ایپ  قس ےک الغ ہ دعو یکو وا یرادرب برف پا یاپ ےک زووگ وش ےس ےن ںوہنا
 ےک فش لویتتاس شرور اپ تس رقم ریز ماتم ےک سا اپ ےک نایزوبا یم نعش زر وا کرک سام

 سناتا گای کس یی ےن اس مزد سارق ساسی کارا یز رم ےس اہووس آش ولاردا ت انار
 رد لیکن اطاس الطا کل ار واایلرکریق ےس ا ےن

 سس کس لات منت خير ری م علت ےک یر یئاروااھٹا بنا یکن ای ور اراک لشن نیلم اعا نا
 ےب ناک ےک ناول نا لش بارلا ےس نااطاسروا کک ج لک ےس نا لوک بو طاک ن اردا یر ریت فر آنان ارد
 ۔ے اجے باب هف_ ےک ےہ کای رم القر لج الج ہو کی کم راشا ےس اردا ےک تارا ےس کا

 ۔ےس کیون ےک حا وفےک ای دوج ےس باج یار ھے ن نودلخ ناروا اراتاوکں ولاو ےن رک شالج ںیہاگارچ روا لئاقےک نا ناں
 ہی یرادربنامرف ےن سرد ایگ ایل ٹولاھت ںیم سوپ وج روا ےگ وہرارف ےس ڑاپ ہدوساگاچ بعررب ناروا یگپنکف یس یا ون کک نج ےس لب

 کن کلا وفا وبا نارو دریک اد و سه لون وف ے اگل ناواجوا سنہ ناز واز ناشر
 وبا وا تک یقافذ لم تع اطاوا اتر یمااکرساع یب ےس ریو ان لاخ ین سکاروااسب بش یاس ترش ات جو



 تا یت ۱

TTاہ آں اپ ا  OO LEی یم لس,  
 ےہ ںاڑتے وہ ہدام آم ےک ےن کف نج ےس ناو وردااھکرر شما ڑہ اک ن اوکن اثع نب جشاد تشر ےک کز ا رھا ردا یکے جو یک او لوا
 ۱ -ی نامراپ ےن ںوہ ادواای در بھگو راک

 رؤادالواو لاوما ےک علا ےن نب روبروی تداوی اا مات نا ےن ساس ایگ ورا اک وم ےک وب روا اڑ ےک وگولاروا
 چاغ لاما 1 ایا مل تال ایدی فری اف ی ا ےن سا مل سیاہ رد ےک ناطلسوکن اوورداایک لو
 ید جل یم بق تاک لا ےارواایدرکف احم ےا ےک کر قرا لغام یوم نب طع

 ۔ےہ ہعقاو اکے ب ےس رگ نچ ےس یاماک کب ی ریشہ رواا تا ںاپو ہو وس چیت اشار کک ی ر ارو لقب یاس لا لا
 م ہا لان ےس ںاہدوکں وت اخروا ںوااو رگ واخ ےس ا رد یاسا برخ ےس اردا لاک لک چبا تنو کن ادام
 4 رفت کس وتو رس لوک و يک بم ارور برف پورت

 17 ا ۳تا نان لای ,آ اپ ےک سا ھا ےک رویش ےک لاق برک م ا کز ان ہہ کولای زو ےس تس کن ر
 تنا ئلسکے ن رکدت خور ارب ےل ےک ےنرکع راجن ےس نب اواوموادوا یکرادربنام أس شریک کراس ےک ےس ےس ییزو یک

 ایج ٹوا ب اج کت اباقم یئاب ہر ا ےک وہ ےک رات کن اما ےک ر مے باب اک نک رادو یش روا یک ارا طا بو یکن ارواگا
 5 او اشنا ےک ںی کن ایم مک

 ضف

 سنا اح ناطلس پس اےک بیتا نئ
 تالاع ےک ےن اپ ےک ناطلس سیم ناسملترکوھچمالا نیا

 ی ناریم ی: نزم اکا سم سجے او سیم ےتالع با فر کلش صمد کا
 دادچاوءاپ LJ اج بااج یکل اش ےس بجوج ےہ زوم فیل 3 ال لا مات ماکو لیتو
 2 فور عام گتراز اما پد

 و شر رت ور پ کیس ےک لاین نر واسه اکران بر اگتتمدخاکل و اش داپ ستاد يا ناو
 مولا ایسا سارداانچ ےل ےک ٹحکاب اوکل یر نہ نب یک یف ھوا دادا بتایا یے دت اا اہے اروا
 _ کلام تیڈیح ایام س ب واروا بط زمن ےک لاح

 < اب کم تم اں ےن کر عمو رو یر زند مک و مت وہ تپ ےک لارواھیس ب دا ےس رود ا
 ہیر مور لو نیہ اوکت سولر ا یکایک ايحاوباناطلس ےن یم ںوہاشداپ ےک عا یب نم سا ۔ھت ایک کت ہی اقم کلا یب یئوکں اہج
 2 2 اک ںورانکں وٰود شہ مولعےر سود روا رد ملی ارکان نا ار لس اپ ےنپا ےسا ناطلس نگل ےنٰو اچ کلا

 در شرف واک اکپ ےزاددد ا



 تورو لات فلک برویم اتم زا ؟رلج ....نورلظ ن دات

 ناکامی کت با طخ ایت ایر کک ال وام کا یہ ئے زو بلغ پا ےن یا بج بیک تتقو ےک لورحمر مے ہطانر من اطلس

 کت سای ریکں وت اکی ئوہ یہی مر ےس فراج نلوعاطوج کک توم پارک تن ندا لس بابا با نل ےہ اک اج ایاتب لیٹ تالا ےک
 ۱ دات رادرساکں وبتاکےک ےزاور ےنپاوکب یطتأا نیہا ا ےن ع ایما وبا ناطلس تقو سا + روا

 ںولیوےک ناروا و او رایتفا لغ ماکی اهووسیتب قلی زوروا ید ےد یش ترازو ےسا ےن اطلس 8 :ا مو اک بیان با

 ےس چی رذ ےک سادتاس ےک ائارش ےن ناطلسر چپ ںینوہدداص ست اک دیا ت رت ےس سا ںی ٹانک یخ ھتاسےک ںوہہاشداپ ےک فارطا

 لاج رولا اچ کاما سیم یقود ےس یارو یک عت تاودد لام ےل ےک سا شاہو ےن اوس کز اب اس لیٹ ےراپ ےک ےن کر رت ام ےک لام

 اھ اوکن وبا ناطلاس پاپ ےک سا اپ ےک اخل اطا نیم یک ےک ےس راک س فرط کی آو ی یکدم ت ایک یک لیپ ےس سا
 ایکو یان فارغ کت سر افسوس

 ےک فردا ےک چک ور ےک لایک ہ ورکر ول یآےسا ایگ ت اف وں ہے ۵ھ باطل... :تافو ی حا وبا ناطلس
 درگ کک کس لنا: سار کرام راوگنےن ںومادغ یب ولعمے رکی حب ےک رکی ایک م قو یساددازبلارام ےس ےزین ےئوہ ےترکہد بجے اس

 ںوہاشواپ ےک ناروا تدایق یک ورکشےک ناوج الاینس ےن ناومشر مالف ےک ناوکروما ےک سارواایگابواشداب تو یکاوا س ےک لا
 ےک یاہو کایہ ایکو اک م ترازو یکل ا بیطخرواالر کس سنے ل_ ےپاوکتمولعےن نشاروااھقر اکر نت ہب لا هک کر اصا ےک
 برش تار ایت ںولوو ہو روا یاتب بت انانپا سیر وماوکب ییطخا نبارواانچ ےل ےک تباکو ایخوکی ٹدآے ۔ سود ےن سلا ۔ اھت ذو ناپ ےک د لاو

 سیف نکس نا سیدنا یک کا یغس اپ ےک نانعباوکب یا نیا ےن ںونرچب یگ ےس ےیبرط بر تہب تیاہن تموکحر وا ےئمو
 قرون تار ےک نااکر اکا ےک سا مچ کا )افتر سقم

 دارم ےک شئادفووج کب فن روا ںورمزو ےک سرنا ایج درک یادی آلاپ ے ناطلسہوبجازپل لا سم گا نانعباناطلس

 را لس زا کاست ترک یخ ناس ےک ںوییقاس ےنپاوووج کب لطتزاما کذب اش اتلاف لاشه
 :ےج تے اپر اشا وکلا

 تسد ےک سرو اگ یک یم ےر جنا یشن اچ ںاہجہکے ایکن واددف لا ےھت ےن لا ےہ کلام اکر قوافق فیلخ کلا”
 ےل ےرامج ںیم اعا چات یوم ین تقاط لم ناسنا یکے ن رکرودوکن کج ےہ اچ رود حس ھوں ومی ا ےن ترد

 ہنروا ےتانب نوک نا ے تش م اتے سانا اتوم رک روا چ تمرر نار ئل ےراوہج کرام تسدا یت طر وادن ا
 ہپ ںوناج یکن ا بج ب اروا یک یر شرور اک ن اما یسک ےن ںوبنا ےہ اڑوج اکے وت ریت ےک تروا ےہ داب آد

 “ںیہ تنے رتو روا اکبر دلو اچ ی آت ہی

 یر وات ایطع مات ارت بت س لا هی لپ تضاد داد تاج ی تنازوا امن موکت راعشا نا ناطاس

 داور د یک ب سو دایمکب لط ےن لو ناپ جوا ا ددالےس ھچجوب ےک تاناحاوکں وم اکے ک نا ےن ارب اگۓ اج فر یکن ا

 ان لین لٹ را ےک ریا ی یی کے انگ اکن اے ہار ےک نا یھچ یش عقاب یا ےراوہ ...:نایباکیلرش عاقاواا یت
 یر رب اپ ںیم کرتا تموت کنار کیا لار کرک رپ تراس یبا یہ لیپ ےس ےن رم السوکن اسلنےن شرکای
 اھت اج یتا ےک سا ریما کرارا ےک ساروااھتد اچ اکن اطلسوج یکی ال ےن سلا رجئفالخ ےک نار

 ۔ ۔یىل انس تمولعی کس اارکاپ وباقرپ ساروا کت سجی ها ار لک تا فساد يک ج



 سوکر لاق ف لے پب یو۰٣ زا ۹ قل :نورلظم با

 ںی برخ ےن یا ایل رکے تز ےب یا روا ی آب ایک ئ یواو متا ےک کروا ہو و ایک ووپ اھت یکل وھڈ شی اب ےن گن اطلس
 لا ےک نما ام نام ےک ناپ ےک ادا رکاطلس دعب ےک ےنوہ او فک ما افت
 داق سابا

E N E DT 0ا  
 روا ےن رگروووکں ودنشاپ ےک سنا ےس لا ہد ہک اھکو کس کت روصتبوخ ےوکز او آی کن اطلسرادرجت سیہ ےک شا یئداو ےن سان

 2 0 ا وا کو ی 7 قلا

 جک مے از تے لس اس یا
 اچ لم ںوراوسےک رالطلسودروااہآ ارے مک تاو کیک آہ روا ایک رکو وک بیا ناچ

 ےس اےک کرک ا ےس اروا یکے ےس سا جتاسےک ودرمکیادوااوہردر سم تہک پ ےن ےک الابد ےس آی اپ ےک م اولا اعا
 زر دات لاذس لای عرب لطورب اطلس هو لامپ بینند: نایک اں یجروااباھٹن

 چک اکی اروا

 نوفیظرواایگ را ی ی E E رس را ایر تاک نر
 رب آے توک اپ وروا ےناج تمساکش ارم ےس ناطلس ےن یا۔ایگن ب کل باک یر تز ل ایشون ییا بیطقا ہا بنا ورا رو
 ات ںوہنا زا یہ تخت ے ا ورکا ھکرآ ل اروا گد ےد تاج ا ےسا ےن یا قیام تزاجحا کے وہ علم

 ایم ات لورم رنک نا
 ی کس نے ات دب توکی لاد یی کاج یک ا یکط نر فردا ےہ اہک ماس ا ںیم سج : کے ریو شک بیطنانئا

 021 وے یوم روو لرش روا رگ اک یا رکا

 وک سا پا ںیہ ےگ وم ماتم مئات ےک تیصخش یک ا
 ےس یک کانن کی ا ےب ےک یش کاخ ای ترن

 ںیہ رہ ے ےس ےب روا

 روا یک اس ایکس لا ےن ںوہن ایک یراغس ےس شوردنشاب ےک سلا ںیم ےل ام سا ےن میل اسوبا اا ب... شاد نا نفس
 ےک کاکا بج ایآ وا ب ایک ئا نب ےنپا سم ھے پاس وزرا پد کال است ناطلس اپ کر یش ےس انک ات
 نج تیر اغا موکل وذا اپ یمےراب ےک نا ےن کات ےک ہچکی الو اےک لو اف ےک اج شتالاع
 ےاروا اوہ سنو ےس ےئ اس نده رک شات لاو کس لرد

 اھت اس ےک نور اک اوجاد ماقم یجو اپ

 ںویھتاہےک پاپ نا دوز یک والا فن اکں ویز اغرمع کن ب ناثخوا

 زایقخا تبحاکن اطلس م تمبر یا ایگ ر N آب ناج یکے انکے  ںاہو یگ واایگالچچ اپ ےک ہیغاطھحتاسےک



 شور والت لس بوی توی زا fee م لج. ناورلغ اترا
 ککے ارا وه اروا ےک وہ فرق ےس ساروا وہ دیماا ےس ےناپ یٹلاماکرب ںوھتاپ ےک ہیخاط ہد کت صدغ بوخ یک روا یک
 ےن وجے دال دہر کیسے دن هدر اے ایک نیر ےن ںوہ دا آپ ںیدصرس

 < یت اک ام اک دوا هکتار

 و ل ہوتو دہ سم وہ م ا لات و 'نایمردرڈلادبکن لہ
 پیا یگ نب نان وا ایگ چت ہپ سا سول اطلس نام واس دوش ےس رم ےس کا آے خرو اک الما ےک سا ود ہکنویکے دانولےارپش اکہ نر
 تن رک نج ھھت اس ےک ہقلام ےس ںاہو ےن لوپ نار چپ اھترادربس کل وئار مہ ےک سا ہورواایآں اہو ھتاس ےک ںوتیامع

 ناچ یکے اں

 رادرساکم وت یہ تصوکع یک یب نانع۔ایگوہ ٹی اقرب ہطانر ےن الافلاراد ےک سارواایلرکض تقرب سا ےن عااطلس :طق رب ہطانرفخ اکن اطلس
 اوو روت وا اس ناطلس بیل نہا بج روات ل صا ہلفرپ زر آی کن اطلسےارواھت ناپ ود روا

 دو روا تر نت تسا آید سد مان اکل ا ےسا ہراب ود ںیم تمولعۓ وہ تام وک کل اروا یف الاپ ینپا ےن علاطلسروا

 ےس ا ےس ناطاس وق ایکڑ کے ہجو یکن رڈ ںیم ےراب ےک تسولعےک یا ے فار ارد کت ساوخرد یکت یافکے سا ےس ناطلس

 لیٹ ےناخ ہت ود نی زر کا ٹب یم نغمے ۹جس وک الساروا ںویئاھپ ےک لاروا ےسا ےن کاک نئی اگل ےن لاپ ف الغ ےس اروا یکی
 7 کل رعب ےک ارگ ای د لاڈ

 سود گا کتسدلعےن ںئاروایگ آب اپ شئاوخ یکن اطسہدرواراگزاساضفےلل ےک بیل ن ادا. .:تہس چا یحی بیا ںی

 اي وطنم بییظقا نا لب مال ےک تسالطاع روا ید الہ تاس ےک ںوتوظروا ن وشن“ نو بارش انپاوکں ویب ےک لنا ےن سا ۔ یدرگ سا
 ساف ےک ناطام- هک ےن آپے زاد رد ےک نا گرو و یا تاب ںی ریما ےس اروا ےن رک نر ب ایک ا گولروا
 اکے ناک سی اک یکس ا ےن ںوہٰناو ےگ ےن رک وک کک ےس لار کا اس فان ےک ناطلس۔ےگ ےن آپ ے او رد ےک سا کول مارا

 نیو
 یکے ناج ےل ےس اپ ےک سا ےن نا یگوکب یا نا را یر تاک ویا اخت ےک یا ےس نادل

 والا اطلس نب واخ ینا ب رادیو ای ےس اےس ا نو نلطلس نزار ناطلس ہاشواب ےک ےرانمکں وف ناروا۔ی کیری
 لا ۔ا رنگے ے ران او جو و شراپهو بج روا۔اھتاوہایکر رقمرادرساکں وی اض یم سنا ےن ںوہنوکس ایک مالم ےس ےک ےس ب

EEEںاہیایگغ افد رادناش تی اہ اک ا اھت لا ےل یسک صولعےک نیب مم نب کج ےن داد رگ زور وا یدکی آ  

 E ایج هو

 ےپاےس ناروا اھم ہد ےس ۹ در کرم رو ذی

 ناطلس ےک ساوکب یطشا ناروا اے رکی شضاروکن یم عیب ہککا اگ نھی دو تارک کس نر تار وا ےنرک قت یکے اچ ٭ہ بارخ تالاع
 : رس نسب کس نکا نرم وا نا

 رج تاضارطاروا تی یم ےراب ےک ساری حر تہ ےس ںویھتاس زارھج ےاہکنویکی ترک بیل نا نارود سا
 ےن اوس ادرک شئر سیم ےراب سا ےسا ےن ںاوہنادوا ےہ یا( باج یک سالن نا طارمی



 لوک ا لات فلت برویم توی ۵۰زا م رج ....نورظیا رج

 : ۳ بم ان نایت لو رد یا تاج هل لار ودعرس رغ ےک ناطاسروا ایک قاکےن رک وکف رطیکب رخ ےس سنا

 ردنب اے اسےک نا لہو بج روا ای اچ ناو مکس دارا ےس اہوروا یی رای ےس ناطاس کس جا ایت یک اٹ وو اک ا اس ےک سا
 ےن ناطلح اک جل ےل ےک تاقالم یک ارادرساکل وراوس سچ ایکوہ لام فرط یک اود اے ہتساراک ناچ بناییکے رانکہکوجایآپ ہا
 ےناج شاپ ےک ناطلس ود ربی یئایم ذی تہبوکل ا ںاہج ایگ اچ فرط کد یس ووت ایک اورو اے یی کرک بنا یک ارایه اشنا ےس ا
 ےک اوا اخ پا ےن ناطلس۔ یئگہ نام داش سم یخ کے آے سا تول ایآں ناپ ےک سا نامش می روا لے ےک
 ٠ ۔ایکم جار فہردہجت زعاب کیااکت مو ایام فاطع ماقم کشر لئاق کیس را رد تارا لات

 وک ای عو لباس لوک یب دم نج یگ با بت اکا تو اروا :ان رک ئاور یی شام یکل ایعو لئا ےک یاو x یوا
 ناش یک ا ےس ںودمس امری ایگ آر کن سی لو نت اپ ھتاسےک تزکت ہہ وکن اوورواایکہن اور بناج یکن سنارککا ریس ےئل ےک ےن توت

 ےنپا ہو کس توت قاط کل وتاحروا ںوخزغلی کف یہ یک ا ےن لو نا ۔ایامسکا ےئل ےک چی کں ویطعلغ یک اوکن اطلسےک لار یک اڑ ںیم
 ۱ ۰ دایر ادب اچ نهی

 نا ایک ب وصف فر طی اره انگل ےن ںوہٰنا۔ ںیہ یئاج یکب سض بناج یک تب دےبوج یئگل کس قت اپ ہدرپ ںوناب ز یکں ون لا
 اک( تن ز )ید ےب رپ اروا کوا باج یکن لا ےس یا وت ایگ ل اج ےک ےہ ےک ےل ساپ ےک نت نب نی ی شا ےک ےن اھ ارادوکں اپ
 ۔یکی لا رظنپ ےار یا سیم اوم سا یھب ےن سینا عراق

 روا ےس ازم ےس یئباطم ےک ڈرایپر یقىادع ےک سلوک یزلادب عن اطلس نکا یت ۔..:راکلا ے تام ہلصیف اک نیز تابع ناطلس

 یا ےس مایک ےس ناروا اتم ارب ےب ےس اےک ےدعو ےنپا دوا نما یارو ای درکراکلا ےن لات ایم انرپاک ےن رک فان یا مح سا
 لوک لی نام گرم ہد کک بج ا تاب کریم یتز ب اروا ماب ے لام ےک یا رواق کاپ ے راہتوو بج ایل لایک رب ےس سا تقو

 0 - ےب د یئی وم روا فو ےہ تہبوکل وراوس یرناےلاو ےن ہور پے ک سئاروا ویب ےک ساارواےسا ےن سار انس ریس

 دوری ات تست پ باب رخ نمودم مت زهرا بی... تافو گزار یکن اطاس
 ۔ایگوہ فورصم اس ےک یئ اد ط یا یکتہب ےن سا ۔ارہ ھر ٹ سئافروادلج ںش ب اکر یکی زات نک کیا ےس اد ےس اینم اط اےک تدل

 تاب ہور کام یر تام یک یک ا لس کروا یک تیس ےس میرم اعا ےک ےک نر یک اب کد یکت امالع نا ےن مشت :ےن تموکع
 ےگ یں ای مے یئوہ

 م
 ےک اکی کزاغ نج رگولاردوا تی یکدعس ےک یا ا«تافو لک زی علارپکن اطلس

 تالاع ےک ےناج ٹولببخاج یکب رض ےک نرم میک روااناجوہہ بللاط
 دنور ےک ڑی ےس ام اسا ناطلس ےس چو یک روایت التب م یر ایی یکی رو رنک د ےس سجاھراف نیم یہ ےس شیپ وکن سوا ناطلح

 سادوا یو لب بجایکومہفاضادیزم مم یکرخا یک ارور یک آ ےس را تست ری لاو ناو باکس ست
 ۔اھکر و دیش ےس ںوگولےےا ےس رڈ ےک ںوہاوفارواای کہ ی اھت اک یک رای اس کس تصور. لا یہ فی کا وا یاو وینت تموم



 ضیا لات نت بر یش دم ویزا Fer گرہ نورظی ات

EEE ERÊنت کن اتیھچ نایمردےک یل »اچ همی ۵ ات  
 تفالخ ت ناو لوک ےن لئارواا آں ۶ ےک ںیوگول تفاهم < ناهاس هد بوک زهر لابی ےن کوی روا

 یر ساک واک

 ےگ وہ ےک یا یک ےس وہ ےس ھا ےک یو رر ود اھ اس نا کلام. :تصب یدیعس ےٹ ےک اطلس
 یی اوپک ےک اطلس ےس ےہ ورک ارباب ے ےک 5اب ےسا ےس لوہا هم وچ ما کس لا کس تماس سرم بت لاروا
 اک زا ذاکر اروا کا اہ تار ےل ےک تای ی روایات لس یاسر اپ نیک
 : - هرس لس ی نر اپ کل کتا تعاد

 هد ی رش ںی زاروا ےگ باہ کب رخ ےس ی زرت روا
 : ۔ ےہ ھتاس ےک تعیہ یتبادوفد ےک لورشروتسد بصتر وا اٹی او ےک تعیبہ یکم اوک سیم یباشرھت

 یی تست وا اچ لات لس یاسر الا لا نیز نا ورا. و ریعس کی زن نیا زو
 مولع کب رمز ااش رکی کلی روا ےن شاعری تات ےس یاد اھت یم مکن رکی رتبو یت اید کور ےس یئزادنا لٹچ سی یم
 ۔ےگ سبک کذ مک اکن نج ےن وہ تاماع ہد ہکک نناہی ایکو ہ لوفش شش ساک

 :لس

 تالا ےک ےن وہ ی قے وکولای اسوا برخ وا است
 یک ابا لس لو ها ے وہ کی رام رک ازت رگ نادر ےس ناما یر موج بج دعب ےک تکا لپ یک مرحلا رب ن اطلس

 نوبت یلاپ روپ سی تاک ت مکی کن ارب ےس تقوےک تافدیکدلاو پا ےن سرن قش اناا

 ۔ یدک تپ تاب کا ےاٹ عاب ےک الفا اے

 یکن لا سیب فاش رتا سک دار ناش ت ےھت دوجومودارفموج ںیم برخمروا ایکو ارب ےک روصنم نی وتر یم اےک لا یہک ےک لق ےس اروا
 تومن ی مان اکورد ٹولوکل رش ےنپادورواایکر قمر یماوکن ر ارش لر نور نب ی نر ںیم کیک ےک ترم واک

 را یارک لاش سج ںویھتاسروا ںوزارمہ اےس ا ےن یارو اھا 21 اپ ےک رجا کن اطلس

TTے رر لک ےک اڑ ےک نان مون بج روا ايکپ چت رشت لی وہ توم یکن اطلس بج  

 رام لوک ولت عام شش نگرش کش 64 رک توک وکو وتو لوس مارا کس کلا |
 ۱ کا پے یا

 وات اما تا ر روا یوخ موتی کس ئارواروصضم نیب وجر ےن نیفأش اج یلا نیب میئاربارواایکد نھ اضر رپ تعیبہ یکوھتو وک ئاوخ ےن ںوہنا
 ےک وقول ر وکو ااا ےس ناار ای آف اب ب یک ب رغم کز وچو او دک تڈ سام ےک یک اروا یک ی الف دعو تاس ےک سنا ےن ںوہا
 کرام ی 7 ایک طباد ت نوطمشاتدنزرف نیا ےن لا- اقسام کس نی اردو لا تقدیر ےن ںوبناےھت اد
 قلا

 سا نصب کس نا ناطاس روا ی تب یا تاج یت فر ا آن اسماقپارھج ےک ںویھتاس ےک داولادبم یٹب ےپا وت

 لس اه طساپ زار ےنپا ےن لا ۔ایگن ہہ اشداب راقدوخ اک اروا مے لالا کدام لی ناتو ےس ےک وج ںی لام کول ےس آے



 نت وکروا لات فلت بروجن زا er النول 7

 ایران ویت
 تا وایمو اسکاپ ےک سا ںی ےراب ےک ناروا اھت ایاھکد لد اک لا تب رت ےن ںوبنج
0+ ++ - 2 

 تفاوت الاو ےن رکم ادا کت وک یکن یم یب لی ںوربشروا جا ونےک اطسوا برخمی وج نورھ نب نو سیم نج ...:توم یکن ور نب نوش
 یہ دارااکے ید لوباواحدرب سنا ےن یس ایئر یت نکی نان نم گدا زو۔ایگ نم لاع اند وفود ےہ اج م ت الام ےک کا ےس مک اھ ا یجروا ایکو
 اب تا مایکل شم < در نشا فر لے یر

 نس
 شاپ سیامک طول را ےن اج باہ کب رخ ےک سون یا نیند عرما

 ۱ تالا ے ےل رادرم ذےک م کے سادوا ےن

 ناجا نوے سا ےل ےک سا ےن ہیاطروااوتایآٹ ول بن ایک طانرفنن شو ےنپا ست ےس ام یگدامج ےس ودنر تالا نا ول

 ایک یم کے اروا اید رک کالب یتا یگ آپ ےک رکو مرار ےس طار ےک ےن کارو لوا دو ےک و یت یا باک سو

 رم ترازو ی اروا یارک ےس اے ارد لپ ےک لابی نبات کپ اپ اراک این مترو اک سولی کروا

 ریکررقم

 کتک دگر اب بکا کل ا ۔ ایگ 6 بلخح رپ تامشہاوخ یک ئاروا۔ایگ ا 0007
 ات اے مات ےک نک اوبا اطلس اھت رکا کی روکا 7ھ اروا تیس تایر کی اک le کوک

 2 2 تربنرپ ںوٹیب ےک ییا ناطلص

 ایلن اج ےا ے تی یک یم نپا روا ایار کرد نیب ےسا ےن بینا نیاوتایب سننا نکشیرادبکر یما بج روا ...:انچپ ناک نیلازبخریما
 پلو زارع اس تاچ فرش اذا ےۓا وکر یکدم ضر رپ تاب ناوکن اطاسروا درک جوری لو رس یا تموطروا

 دما اتساناککس کل صاھ تقاط ےن یئاے درگزر کر قم اد

 نیکی گدام آی ک ا ںاہ ےک ناطلسےک سا بی نیرو ین او انس ماکت لب تیس اداری راتو ڈے زحل رپ ن اطلس بج
 ۰ الاو ےن رب ق اھتاک ی اکو وام نرو زو ےک اروا سرکوب نزار تا س ےک یا ےن یا ںی اھت اپر رک ں یش وک

 ےہ مالا نہا کی اہ ی اک جبف الخ ےک ںوٰفود ناوکن اطلسروااب الچ کچ اکر کے بینا برابر لاپ تیک ست
 باید درک نوودنا

 ےس ںییئ ےڑوھکروا لئاسو ےن اکے لم اپ ورکر نب کن ونود ےک اھت ن اطلس اکب رقم ںیم ھے ےہ زبزلادبع ناطلس ےن یا

 ےک نا ےن سا سی و یوں مے راہ ےک لایعد لٹا ےنپاےن رمالا ناروا ید کم لی نار ضم نپارواایکے گم آتا ےن ناطاس سب
 یوم اش نت لوس کس نا ور وااو

 ی لوں توک یک سنا ےن ناطاسر وا یوم ید یک ین ےک مالا ناروا ناطلسرھپ...:تواردع نلایمرد کر مالا نہاروا نلاطلس
 بیوسف با رقبا تاپ هديه اکت اب ی ارب وک لا ب اکب رخم ےس نئاسملےن ںوہناروا۔ایگ یاسکا رپ ماکل ا روا ف

 ےس ےک
 نا

 تپ



 تور وا قفس بروی ۸+ توی زا er مار ....نورظن تر

 اور و خاتم یوصک شن نام نایت تست سراب کس نکات لو خا ےل ےک ناطلس ےن اذن کیک
 ۔ایھجر کے ن فن اج وک ودصاق ےنپا ےن اروم لیواروا ریت یک واحمر و رت یم روصصبوش روا نام اسس

 روان تلقاوان ےس ںاروا نام یک ت اب سا ےن ناطلسابغپلےدرکے تاوج ےک لساوکب لا نرم زد ےپاددرکای کب لاطم ےس را
 یک تاپ کس لا اطلس ر طی ےن ر ھالا نہا ایگ آل اپ ےک لا بیا ناروا اگر رماراتمدوخ یز ام نکئارمزو ناگ عہد بج
 2 او اپ ےک لادصاقےک سا ۔اید باوجاو کت ہک اک اروااناارہاکں اروا یک وجد ےن ارگ تار دن یک ساحر ایما
 ہول ےن و دوا ایر کر اوس ےس ڑی کرک ےس اروا درک روک و خیا نب ن ارعا وف ےک ر تالا نکا کب ایک ڈ ےس ترطف یک او
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 یک وطب لی تے ے ید ددتقلاو ذ نیادبحروا یکک ج ےس یا تا ےک کیسا ےس ادای تپ الت اروا... لپ ںیہ
 ےن کت لعافت یک دوا ےن ہکم اقوکت ود یک را ےن ںوپنادول ےگ آل اپ ےک ا لیت وطب ںی اھت یھی سام نوح زواککں اء ارمےک لار
 چ ےک ےن رک نور هرم یار یر قمر یمارپ دیبسوکن اثخن برش از چپ ےپا ےن لئ ذی الطاوکی زان کوبا رہو کتی تیک

 روا ایک ب انقمےس لار بک مے وطب ےک یا روا یگ تاہم ےک یاو ار وار یھت ےس اف ود ۔اھترڈاکر مالا نیا یم ےراپ ےک نا ےساہکویک
 کس افر زوروا ایکو م لع اقم یا رکو او لار راوی ایم آی او بحاج یا ذ اجر کک نج ھتاسسےک سا گز ور یف
 یبا نتا ی اپھااوبا اطلس ےس اک یت ے وہ ےک رق کے ول بم ایک اجے ےک ےس اکی وایو یس ادور ایکو نام ارب ب تشن کہ لی
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 رات دونےک اں تم وکروا ےن وہ تیب کما یا نب رای ا یحااوبا اطلس

 ٠ تالاع ےک تاعفاو ےنئاو ےنوہہ نامزد ےک ساروا یک
 ئی آے نیل ےک ےن رکرودوکس )سا اخت ےک وای یک یر الا ناروا ےک روک وڈ ارد یک ارپ دع زم کدہ نات نک ھت بج

 ازآن: تم طق کانن تفت نا کس ناتو لا یر ارکان را ناتو
 دری مات ےس اا ایک وک ناب ھت ام ےک کاج سدا ےک سارواای کر کوا آو نا ےن

 ےک تیم یم ام یا اطعام ےس یار سرت سرا انا یار لاک تساراکدمصقم ےہ ےنرمالا ندا طس ا
 کوچ کروا بی تے ںی اروا کے کا ح افد اک اروا لا هد یک ودحرس یکن اوج ےدانب نیلم! ناطاس ےاووہکیک ناف لخت
 وقت پاپ ےک سئاوکن اطلس ے سیٹ ںی نلا ےن اروا قوم سین جی ری دوط یترش کس تج اگے درک ات یم 3 یاروااکے سد

 ایک پاکو تر ظا ےسا ںیم ےس اھم یکاروایلرکب تیک رک مک

 نہا بچ رواہ اہ وہراوربق ےس لج ےہ ےک اود تے اج ٹشیاماتماکن ا بج ہک ال طرشی ی یا ےس یارو: ارش یر الا ہا
 اکیا ست مک ار وا ایل ور یک لس نان ید ا لع شارگنوراردشرروا لی قاب رواں دانست وب یا
 اھت ےس لی تاقبط ےک یلاغش الا باہ بس ات خلاف



 ترا اقا برعویهعم وی سے زا ۳۵ رب ...نورظنت ات

 افکت يا يک ناف لاب کلا خسروی شیر وا تار کلاه گنج فر نبا نال

 ر لاش ورپ سی مد ےک تلافی ےن یر لاردااید اول فرطیکن یؤ لاےک یا ےسا ےن ساقی اب ےک او یک ا
 ےن یا ےک اھت رف ایمر ےک الا ناروا ناخع نب ھو روااھت تھک یم رذاک شر حتاسےک ںویب ےک نالا ناما تاپ یاهو روا یو

 ۱ -یکل شپ اوخ کت سای ری تموکعس ا

 نهال وبا روا یه دار کن سا یق ےک لاہو ےن ساروا ایگ کر کوم ناور ےس دیبس ناثع نب روا... یاری بس ین نت
 ےک دتبس ےن ناروا ایکدنماضر رپ یگرادربنا 0 یک ا ےن سایہ ےک یب ےس ماقم ےک اوا الا لاعلم

 گنا ےس نارالانئاروا یک جو ےن ںونننا ٹیک کت بج تاب ےس لبچ لیا ےن اروا یورک لوبناوج نام گیس لود
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 لنار لاپروااو+ تاور فرط یکی اے ہقلامہد کت اب یکے ہک وجر باپ کت ع اطا یک اےس ںولاو س ر ےک سا ےن ںوہناروا
 ںوہز اغ نر واجب بوک اپرا نلاطاس سیار ی دامان اکت واز نرم تس 3 الع کر رام فس یو یک فر سار کو

 ایر لا اپ ےک یا تل ےک ےن رکن واخت مکس ندا کت رهام جک
 هه سبکی را ناطلسےس ا تقو ےت رک ادولاوکیمزودا اچ ےب ا ےہ ےہ نادر ےس ی اف ےن نان ہر

 ری نشت ودر ايشان امار گو فر کج سا ما
 یا ایک کل اےک ےس روک ےس کاک لا تإ فالف ے تاد ےسا ےن زوو اوہ :ہلماعم یی روااھ ڑچچ رپ ییراوس سش هوس اوت
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 اکے م کرب ےس مالا یا ارم ےک یوگا تا زو روا + تییچ تاب یکل یم ںوفود نارکے ات اج تب ی لاعتشا

 ساواک لاک یاس روا کت فل الم ےس سیم اوم اتکا سرو یکسان نوک ۳

 کد تس سو نیاوران لک اپل سنتر ادارا تک لاھپ کد مات

 زار تان نی رس اکبر اراک اپ از وکی د ءان ی اروا... :انویکک لٹ ایر
 ۔ ایگ ب ےس ناطاس ےک یا روادا زاب پار واابدرکر رس ےس ہجو یک یک نت شاذ یہ شی یلارگنیکرمالا نئاووردواےہ

 یورک ی رب کاٹ یو کسب سنا یا لاو هاو اچ کن اکا اپ تخارفےس عش اک ایک ازات ےس کا

 فو ےک یف لتس ےس تک ی ےک ادارات هفت عتوم سیم ےراب ےک تول کب رغم ےن ناثئ جدا
 اتارنا بایت ے ہوش ےک ہر پاھ کز ات وج ےک ء العلا ییا ناخ نک نامی

 سا بم کنارم اول ورص سهراب مش اب یک کدام عج زدن اس راه روا

 نا یل ےک ےن ر/ک نج ےاروا ےن رو کسب ساز ےک فالصا کس لاروا نسرین سازی

 دقت بقا نا هچ اہک کی داچی ےک ےس ایپ ناتا ناد ڈو دروا س ےہ لرد

 عیار لود

 لس مر کتب شاکی شا فرکانس نود باک فال !ن اح نج ھی اطاسروا

 روا ار یر ای آی یاو باج یکی اف روا ایر: مات کت کل عطا اش ایک اتو زوروا کس چی اپ

 را و



 تور وا لات فک بروی ۸ اوز Pey 2 نودا ترا

 ۱ آلو ںی ے اہے تیز قام ج فےحس ےچیپ ےک ادا تار فم ناری ےک یا ہلا فب باج
 لوم ےک ناتا ےک تیم ین اروا یہ رکو اڈہ ی راخ ےس ساف لی نوت زل ےک یارک اب وکں وبرعےک نلھحۂالوا ےن سئاایگ آس یر ھشی دج
 ۔ںویہداور باپ یگ

 یارو داشہ بناکر ھچک یل ایکہلمتر لا ےس او ارمج ںوہ کف ال اء یا ےنپا ےن نریم بت کن رام
 رام متر جک کس ا وک ٹرک نہ رام تو ںوبعتاسےک فالسا ےنپا ےن ںوہنا۔ ایگوم ب رق ےک رتا ی اپحلاولا ن اطلس ارم ےک حیا واتان زو برع

 آہ ےن نکا یکسری

 ۱ ۔ ےگ وہاھکا ان یاد ود دو اپ دو دوم اتا ڈا اوداھتا

 لات ےہ وزار ے ١ سای اے اے لو لطم

 یتدوج وم تقو ےک ےرم قع راس رش ےن روا سام ےپ ےن ریو دم یکن ا ف اظ ےک ن پارو ےس 1

feایگدگ کب اج ایک سرای کس خا فا پا ے9 هرحقلاوزوورواعب دالدواق الات - 

 یا تیر تروا ام ےسا ےس ارگ ر یر دما قید یک اوہ اتم کن دارم تی یی ایزو

 باج یر شب دج دعب ےک ےناج را ہدرو ایک ورا کا را روا ینا کت سکس نک اروا ی لیک یتا رفا ںیم نادیمےک یازلص اب باج
 اگ
 ۔ای اچ
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 سی سر دیره اج اوبا ناطاس ...: مایق لیٹ سار علا یک کس اپ لاوبا ناطاس
 لون اوج نادار یے ک مالا نیا ناس ینا روا یک نج یکم اقا قآل ا و روا کورکی ےک و اکر سیم شی دج ےل ےک ےن رمکورصاح ےن ںوہناروا

 ایر ول تلخ ںی ےراپ ےک ورانا کس 27 بیل لوبیا

 ور شب دج دارم کس جو ا ےن ناخن ب جشن اوہ زاغآ اک ےیل بج ایکداسف یش نارواایدرمگ و تسینوگنا ےن ںوہما ںی

 اکا روا اھت اک وہ دیما ا ےس ادا اهدا وب تش ماچ ےل ےک ےن رکی ام تیم یک اطا روا ےن وچ

 یلایماک ہہ اک ےس اد ہک ےہ روا یکن مر ش یکے ن ڑوھچیوکن اوفےک شاری ن اس نر مارتین یا کو لا

 یک ارد ی ٠تا سال ا وبا ناس رکا زوردار ۓایچ کوچ سم لوروا وہ ناش ےک ساھتام ےک تارا ۳

 اید نالوا ا ےس یا یکے ےس اےک سا بزم اپتا ا ےس یک اروا یک متی

 نو تالار اه اد زور یاس ےک رم مرگ شم دچ دا اپل اوبا ناطاسروا ... :لخار لر اد شی رچ کل اپتلاوبا ناطلس

 یا یک اروم کل اے ار سر کو ار نا کا کا زور ناتو نی ریو ایر ار یکم ایپکس ارم

 اقای ےس لا ےس یا یاب ناامنی

 اپ ای آل ہاقمم ےک ایک لادن یم روا

 نھ نہ ہہ زا اروا الا E ا ا الچ سرنا ےک رر وکر ر وای آب اہ یک اف

 نا ایس اھ کلر لار 70 اےک سوم اکے ک سا ےن ںاروا ےگ رم راغ یم تمولقیکب رخم

 روا اھت یدرکوار اے سے پے ا ای اں جو کا
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 روڈ ایک ت تطاس یب اوا انن ھی زد ےس یا واک ماکت مک کا بد روا وڈ لا یکت سو یم قاب کسب ڑو
 تموت یک ا ےن ںوہناروا یہ تپ تبح نام ےکر ال ۰اےکس کا روا یک یم یت ےک تا تسایر ی اشمرواہطاوم اکی روشیروا یتدمحت



 تورو لایق فا برش تی زا ez لج ..نوردلغ اترا

 درس سام اکا مارپاو ےپا ےس جو ےک م اتے لںڈ و رھا ےک

 1 فا سا ہر اتم الہ مک ایام تس لناروا یک ین الخ: دعو ےس یا لوبیا را ریما بج روا
 روا یک ورم ایل مزد اک نر کمتر ب سا ےن ںوہناایکر ویک رپ ےس رپ اوم لیا ےن اروا قات ششم روا مول
 کاج اہ ر ںی و کت ت وم نادرا انہ لئاحوکی اشکان ندارد رب ما EL ناش دیک
 ن ي

 ۱ لم
 تالاعےک لنک بیبطتا نیا

 ایگن م لئاع راتخدوخ اک ا وت ایک مت مک ھے ےب رش ری دج ےن الل اراد ےنپا ےن لا علاوپا ناطلس بج روا

 وم ھم یک ا یم جم بج عنایمرد ےک مجالا نیا ناطاسروا ےک ساروا اھت نیا اکی اد واد ب نامہ روایت بلغ

 :ہ رحلار پکن اطلس و دک ی ایک یخ بسا ناشر ناو او لا ساواک اڈ م

 ۔ےاتراھبا ےیل

 یاس هوا زد ںیم نازیہ ےک شب دہر واااو ر ےس من ات لاوبا ناطلس بج .... لند تستر زواک یک اعلاولا ن اطلس
 مس سجرشدب دجدتاس ےنپا یگیوکب یطتا نہا ےس رخ یکے نا نج یاہو ایگ یکم اپ یکے رصاحجہرواای دارہ ےسا ےن ناطلح وت

 ںوہناولاراھچ اپ ےن ا داد نج ناملساپ راکر کک رول ینگ الا باقر پر شے یا بج :یراقرگیکب یطقك نیا

 ناطلخ نوک تو بیر نج دادن نمرات اطلس ےن ںوہناس دا لیتر رسا

 یک ا بچ روا کو او او تا لاا کاپ اک یکتا ےس ب ےک اشم انک اا وقار تال نی ےس
 ۔یئگہ نفپ تمولع

 ےہ کک کاایک ےس ل راے اے ۲ نہا آے وہ ےک رک اط اکے دعو پا ےس ناطلسرکح ہر یفس اک لئادبن ۲ج من امیلس

 ےن یف یاد ایکٹ اردوی نیک اےس یک جھلک ١رماےک یلادہک آف رصت سار

 نولو روا ی کر یوم تاکو اطخ اس بیل ناو لار اي لچ بج قیس سنا تراماماقم سا یم الجود رھی ایکو: شارات
 اتو پمپ ہیک ںیم ںولر ےک ںولود ناتو ںی درک ارب ےاوج ےت تکست اب یکسال سود کیا

 ی ا ال نام عرالطا یی رافرگلبیطنا نان اطلس
 مچ کشد ساعات انس یار وا آل اپ کس یاب! ناطلسو هات قاب زواکل ادعا کس بیتا رو اضت بتا

 ۶ش را یواش اژوآب طا ن یا یم یگد وج وم یکں ورادرس ےن سا یگ یب تبب شجر ےاوم سکی یب میل ےک تحانصو سی اب

 ے اہ روا روش اکے و توم ےس ازم ےسا ےس باح ےک وا کوہ یھی لا ےن ۱9 ا ںیم ےناخدیقےک اے ار چناب یک

 ۔ایدےدرارقزئاج فال و مو

 تو تار و والا انب وصل لات سکس لوک نچ سل لوس سا ےن دواد نم نامیلس لی بیل نا
 روا ۓآوارمہےک ںوریفہ ےک الا ن نا ناطلس هدر هک ںوہز الروج یی تع یک وگولاب ون ھھتاسےک نا ساری

 یک رھی درک نایک یقو ر اب اج کل اکفوکم ےک سا ےن ںوہنا ن دے سودا درکک انب کت نوھگالکیج سیم لیٹے ےن ںوہنا



 سشوکروالارق فلک برع وی ش دم تیا زا ۳۸ مت لج نورلف ات

 اڑھچ روا للت لپ ےک سا ےس جو یک سجایا / 7 ایک ےک سا اب اوہ ایپ بیر قدی راهه زور
 ۔ایگم لاک

 تصوکح باب راروا م ویک ار سا ںیم ےل اوم ساروا اندر گی نج یک ئا ےسا ےن ںلوہتاروا وہ ینا 1ر2 تہ رک (۶۸ھ۹یپ 7
 دیتے ا شاز 7یک ایا ےک ےناخدیق یک ا ےا ےن کا لاج ےاتکی و ےاتباچ جلا زا لیگ ںوکو اما تیس
 ےک ےن راہ وج یم تروضیکراعشا تالایخ ےک ا ےہ ےس وری پ آپا و ترک تو یک یی کت وہ د۔اھت

 ےس شین ناک راعشاوج ےن یا شے راب یا چک ےس یا قو ےک تدم یب اے لاج راعشا وے بیلا با
 ج ۔ںہ کی راعشا اپ

 رب ٹب ام کیا ملا را ۱ںیہ ال تن یا ےس زمان مر وا ایر دل فس لورگچ 0 رج ےگ وود

 دوخ مہ باروا ےھت ےتاھکک اروخ مہ ۔ ںیہ کس ای لبه ےڑب می ےہ وم وقرب ےک تک

 ےن ںووکاڈوکں وگول سی ےک ایک ار نا ےن لورم ھت عن ےک نامسآےناد ںویئامموا مہ ںیہ ےک نم کار

 کسی ۳ ایگایکن أردخ ارتش ںوڑککوکں وناوج یہ ےتکر وا ایکوامف ےن نوا نقی کروا ار

 لیاقت )تساوی بیل ادب س نون سر سد

 لی آں یت وصی ےہ اب شن ودکت لا اتو وخ تو

 ص
 ت الام ےک ےہ اپ تافوہپ ںاہدروا ر ہوا ےس اج ا نا ےک د واد نک نابلس

 ںاہو ردا ےک روک اچ یک سرنا یتا < پیاز اف موبر فیلتر ب اہم ے بج وکوواد نب ناریل سا
 ۱ اھت داراک رک

 ےناج شاپ ےک لاس اطلس له وا ےرہاعم ناز الا نا ناطلس بج... :ہدباحسم نایمرد ےک دوئاد نلامیلسروارمتالا نیا
 درب اعم یا رتا ےک کا ںیم ےک اھم سا ےن ا ایک تارک ےس کاپ دیا یکسر یا ےک یا ےک داد کہ نابلس و اکر ںی ساف تقو ےک

 باہ ار ب :رگل شے اد بنا اوا باج یک کک رسا بج روا کے رے آس نبا کان ےک مو ا ےسا درا
 E اروم ناطلس نات اک کاو رکی روا یکی اپ ےک لا یطارفرکن یف ےس

 بل فرار کل واتس ناطلس ںیم ےل اعم اروا یگ براو د یکے ہار بیش نا نم... :تشلا یکب لنا نیا
 تنفس تی لای کت عن نت یہا ویک سین تاس ےک نا فرص یاد سرو ااگوہ ےس سی ادب یب ںی افرشیےک
 ایوان سل والا توادعیکب لا نباےس ہم سا ےن سردار ٰلاپ پ ںوردیما یکن امیلس

 ےن سب ےن یگز اف روا ےسا روا اکہ رک ئاح اراکڈھچ ےس ایئر کے دناج یتا ہدردا یگ ی ماست رود کس زنا سر

 ون او وار تش اکی زات نبا بج نور )نیس رک و ترک وصلت اوترا دعب ےک ل 2

 -یتڑہب کیا یکی ایم دیگ ما ےس ر مشری دمج سب رگ سا ساپ ےک ماس یلا ناهار وچ انامیلس

 تہب ماظناکت سول یک روا آل یب ےن ا اراد پا ےک شی دج ناطلس مور شیک تے ال بج ....: آں یب ےن اجل اراد یکن اطلس



 شورا لر فلت بریده توی زا ۳۹ ۱ مر ؟الج....نورلخ نیا قرات

 بنے لے اےس اروا یتا دم تل ا ےن نان نوک نرو لول یروشسا روا[ درمانی اقای +

 ۱ ۱ لب راترکس یمششوکی کے ناچ شایئاوو لی نارود سا ۔اھت ترک اے روغ ےس ساددروا ںیہ گا ماں کا ابیجایک

 تموم اک وس اھت نر ابر قاتل نا نام مک کی اد کد اس لس یونس کس مو هک ناو
 دی سرا ناف ساک لابی مر تا ماجرا قبافےک یم یک ادب ےک سادگی ادا شہ یزاغ

 ےک ت زمعے نادو ہک یب ال یبہ و ےس ںوکولر مالا نا ناطلس ہا اناج ےس تی شح یکر یس فرط یکس ا ںی ےب کف یلر عن رام تو شیٹ
 تارک کس لتا

 صح اپا تاس ےس نیب ذاق ےس ڑیج کرک: ےک کا ےس اطا وا ایگ 'ییباو ی دعب روف ےک ےن رکا داےک نلارفےک یاسر ماپ دامو
 ے ڑی میکنم یی ہقلام ےس یوم ایپ سا ےک امور  ص اپ بچووک تکاب

 رواراگددماکل ا اہ رواارکد قم اکے نم رہن اپ ےک تالا نیا ےن اونم ار یاب ایگ اهر ایکس هود
 ایا تافو شش هی لرکک تل اہی اہ درکن یم

 لورم ےہ ےک ر دب کک باج کام ےک ناروا یز اع ب کولای زو
 تالام ےک ر کت واب دعب ےک سااروا ےن

 ےہ یا ناوم زپ م اتا لا اک اطاس ےک یا روا اک اراک گرام کی زا نرو و پچ... فک زات نموا زو
 ساک فور هرکه روزا نا تا لا حل کس رصافکس ناف نانو چک لا گام

 لرد مک اوو ردا کدے د نالا کی رگ ا ےن یا وت ایگ سپه مس ات اوا ناطلاس ورد اایرکل قی ا ےن سذ ےک تاركا ازم
 ۱ نایک آل اف بنا

 ےس یا کک کلا ال ےرکت ظاط تہب یک لارواایکل وبتےن 0ص اید ڑوھچو یم ا ےس وم ےک رر ےک سا ےن سا
 اھت لئاش سی شی ےک لنا ل اپ ےک لا دو روا ایک اپ ےکر الا کا اطلس سا

 ہپ تلتےنپارواای آس ےس اشارا پا اہل با ناطلسروا....: اف اکر ماوا ںیم تاضوبتمروا رو آں یم فساد یکس اپ ااوبا
 رژ لاع اں ناکہ ےس ایک ات نہ کولا سو ان ماوا ےک سا ںی ںوقالخ ۓت وہ یس بق ےک سا یم فارطا حاوفروااوہ زور فا یر
 رپ روا تک و لگن لا تم اکرا سیٹ ےھت جس راھکب اتو تل ےک ےن رکی دول زرآ یک ا لدرواے آل اپ ےک لا یوس اخ
 ماش ٤1ے ےس لاپ ومداد باہ کس ارگ کے ا ےن ناطاسروا تو تا یم ےراپ ےک اراپ

 اپ دار لابد گم کردی

 رنک یم است وا ےن ا رخ اس یاران اصناف سیار« 'تاعالطا یک لا اپ ےک نانو
 اصن 2 ےک و ازاپ غار صوت هو اچ کار کد رک ق ےسادوا ایگ ی ریما اروا آں اہہ لم ورٹھۓ کک :داذبا گد تزاجا یکے

 منبر از چا ےن سا ذی ریو فلات اروا کت چ تاب رک ہے رنک ےس ر ھالا نہا ےن یادم ایکو مرہ الن اھت اکر
 ادرک السد ماتم ناسا هک نسل وی ی ادورکایکل ار سارا



 ںی وا لات فذ برد اتا هزا ۳۰ مت لج نورلخ رات

 هک قو عو وکن اطلس ےنپا ےن لاروا یکدض یکن رہتے ن سا ذت چپ ل ۹ لک حررطیا + یر رام رو روا لاچ گراف

 روا ودر ےس لاف سش حی ڈ ود وس ایلرکودارا اکے ناج بناج یکی ا تیم وجواب رر وایو فن یے اوو ناپ

 نی روت »پز ارد اپ ےک اف زی لقب پسرا اکسس سو ریزان

 لس وفات يا کس اب با کن وفا لس اما ل زا نامردس ناو ذس کارا ضد تس سا وااھناپ
 ایگ اہ یک ناطلسایلاب یما ےس ہو یکت ہک اشم یک یاس کس فیکس دال

 ےن فیل رم نادان تور لا نا هم ےک نا ےن یز ناروا ےگ گپ ےگ ےک جاوفا یکن یر م یب لارق بر ار بھ یم از روا
 اطلس روا ر یک کک ےک ہاشواب وک ا ےن لارداایل نام ےسا نب اٹیک یچچ تاب یم ےراب ےک تام تاب یکن اططس قلت ک فالتخا

 لایگرڈ ما اکن اسم تم سنے رہن کیی ےس د ےک حو ایگاہ ررکدیق تے ہہم وم یس

 ردا ی کل وت اب یک ا ےن ننمہس ےس E لار اد 1

Eی و ی وتہ پچ ج یک ٹکا  

 ایگایدرکل نام دمہ ہن سیم ےناخندیقےک سا ےس اوس ایا فرد اص صف انپا قلعے ک یے یزاین نب رگیولا ےن اوت لا ا
 ر یہ مک راما یکن اطاسروا

 کیا ےن ںوڈود دوا ایک رہاعم کپ ھتاسےک شرم مکا یو یا ن رہ ترم 2 اروا: ..نریاوم تام ےک مام ےک لارم

 نیم مر / تو سش کترخ اه یار ایکس دا خیام اش یکم نا ایا وس ناک روا اوا سود

 تم -ےت مئاقرپ لا اد روس

 ے داتا ناسیرد ےک ی اھا اعام ی ا روا نر شرم
 . لس لنرب نوت در اکے ک سااروا ےنر کر ضق رپ روز اےک یگرلادبعرواےت ام

 تالا ےن وہ یف
 صڈ باز ات ےن اردو ایم آل سناوو بجاھت یک اپ ےک نادر ما تقو سا ارگ ۷ یکے س یو یت نش وا نج ارد یت ما

 کس یاهو نی ےک رکو رک اکی اک کا یج ای درک اور ےل ےک ید قشپپ فر یک شی دج ھجاسےک سابلاوبا ناطلس ےا ےن سار چپ يک

 21 کا اپ ےک میئابا نج لخت ےس شیو دناصم لات ےن سار وا اھت یئ برم ب حاصر وا ریش ور واین شام مت اسک لورتراک

 ت روا اھ ایک ن: رار وخر عب ےک زماان اعا وج کدرکت وادب ف الغ یزاغ ندا زو لس نک یورو ۳ “ےھت میت نایمرو ےک ںوسروا

 ایل ںوھتاپ ےڑآےسا ےن لا وقار گے ی / اپ یار ن دلا مرا اچ فرط کے لک

 لوہے ین نر يا بسی غ ے ہلا درہ کا ایگ چ لو اهر و نانو لات تب لا
 لاک نایک ندهد شاپ سا تعاود یاب یه اسکان لاو نوش لقت“م ےن ںاتایآ



 ںی وکر وا لاق فک ب ی اے ا MM 27 نورظناگوراج

 ساری سه سم ناطاس ےس یا دور الا اھت تسیاو ےس توکذ روا تعاطا یکن یدبع بما و گن الاح ایہ می حا سےک ناروا ایم آف ری
 9 لن ایمرد ےک ےرصصاح ےک شری دج ےک

 روا کوچ شی تپ تمنا ہو ےن لااا ۶ت" ناف بج رک نوشیدن اطلس
 لس ہلا کاہے ا ےس یا وت یک چ شا مرکو لات ور راک نر ارم یر شن وا ایگ لچ شکم نریم بس
 ایرنا ب تا تابا کد تزاچاےا ےن یارک کب طے یا ت زاچا یک

 هلو ماع تب ےک سانپ هک هل رب لس راد سوری دیک یم لد فالخےک لا ےن اروا
 a تطلتے لا ناو ما قدرت لک دا در سا کا ید تزاجا یک ےک

 ا ککزور ینروا ککزور یٹردا ایپ نار مرکےن ےس اروا تاپ ترک کوو روا یک اپ ےک یادونھ یک لسار مے لا تاسےک لار
 ما یرادعب ات یکش شکار مےا ےن سا یا ا ین: نوصل اعاکں اپ ں وار نا کوم ہناوررومزروااوہ کنق ےہ ارجن رم
 نام نت یر راز روا زز ےک تموت یا ا ےن رابع اروا ےک لک فرط یکی رار یر جاہ ےک بس روا

 ںیم ۶ر رم ناب ارس کوو اچ تمام کاری ب بوق ناو اروم
 درو زهوروا گو نقل سارگکے د د تسگر وا کن وا گن دتش فرش لر یے

 کک و یک رس اتا روا ےگ سئاف اپ ےک ناطلسم 0ا دور

 قو نگر کت لاح نایمرد ےک لواطاس ں | روزا توپی نوح روا یگ ر شی اف مگن بیع
 ےک شاخ ےک تاذب وادار روا کس ناب ریما یئاھپ ود ے سش٘دالوا یک یکجا ناس نج
 -ایدرکل ایک ان یر بوق نبی

 ها ہے رہ لس لب اعم لاک تاج روا یددر ےسا ےن ساتیکب عدد ےس ناطلس ےن یوم یئاھپ ےک سارا

 اج غسل سر 0
 ی دہن "ہ4 +77 کر روا کب لطوان ےک رن بوقت

 تن رم رار ہر وا اینٹ ٣ک ک7

 ابر مت اہو کک ام نقاب رک واا رت ںیم می لےک فرط یک شکار مدد اایکب ق اھتےک سا ےن ناطلس
 روا 1 دودع تمام ےن ںوبخا یک کا پن ایسرد ےک ںوناطلس ںونود ےن سار یری راہ گنج نایمرد ےک نازوا

 یاب روس سارا ادرار 7 ان اھم رسک نی یمن نر ایلیا و کشف مع
 ۔ےھت ےرنشاپ ےکرومزا نج

 رومزا توان ناطلس یم پاب اک اروا یھچیپرکل سصاح تقبس یہ شی زانآےک تموکق یم تمدخ یکن یز مہ ےن سارا
 کمال ہاوجاڑوچوکےج ےنپآ ےن اد اکو+ تذفرخ تمدغ کل ہا ہد ناطسرکب ج یخ سنو یکم اک لو می نگ ریو
 اک ےک کر ایلن ہلاک روایتی سلم نرو يک اھ رپ نوماک

 رواارق لاع سیم کرت ےہ لولد ناروا یگ مرضا ںیم تمر یکی ا تو: تیم ںی کی الادب اعام س ورش ورش بج روا
 707 لودرس یک یسلاےسا ےن یا ار وااوہر ضاح دت اسس ےک سا سیم مخھر وا ایگوہ لئاش یم لودنراکک اک اروا ایکو لاش ںی نشا
 سن مری ال لاین اھت اک ا ےن سنا سول یدرکرپپپ تی الو کرو مز اے ےن کا کک ت لاھ



 تورها اب فکس بروی ۸ اتو زا ۳۲ لج : نورظں یار

 یت بج راے ےک ر قلع یت ےس شری وہ لاق ن اح اراداکن اک رب تالاع ےک دادج او اب اےک نا.....:تاملاھ ےک ل ویک
 روا لپ ےک رکن ا لیپ مچ کا الم ےس ارگ ںی ے ناری ناطلسرو وااھتایآو اچ ےک سابق اھتایآےس سوتی نارودنکن یارب مع اکداولا
 رعد ارگگزورتکن شابک پچ لبه کن واکس سالار

 ات ترا هتس ناطاس نت ےراپ ےک لون یادو روااھت !تاصارماک ده نوا عشوکں وہوکچ ےل ےک نا ےن سا سچ

 ےن ںوہن روا اکہ صاب دوا ت زم اب ہد کک کل اہیب اوج لمصاح فرش اکی راد زار ےس یت شوخ بتا کل وب مبلی ٹاس ےک ساروا
 ںی نا توک کپ نایت شی اهم شل ار ورک ی ںوتسایرروا یل شور شی یت رم کت موا
 ۔یر منا شنا گردد تراز

 ےک سا ےس نلاص یابد بر کس نا هریفو روا بوق« یلیروا ےگ ےن رکی زادنا ل١د یھب ن یم نوا ر یر سودود کک تان
 روا ںیہ اوس یکن اطلسروا تموکع یک اشوک ارچ ا اپآےک ناہمنالاھ ےہ 7 لاک ا یم تمولعکترود ساووروا ئگوہ لئاق قر سیم ںویب

 ںی ام توا کت کس ترم روا یی اج یک رادر اب پ ننشےھت رومام یاوھکر یک وفا نا

 ص
 سرا یکسال ن ایمر ےک شام ادا لا اع

 تالاعکس ذ_کراپوداکل ولوو وا ےک رکو رص ایما اک تا
 ںی تکو م ےک او ارکان ایک لام _ ندا فرط کت نا بج دعب ےک ےہ پک

 رواےے درکر نہ وک وتسارےک ساروا 7ل اپ ےک اهدا فینال کارو زوجین نت ےن ناطلسرواےرکل اش ۱

 _ ۔اھالاو ےن رکن امحارپ تموکع یک نب نس
 مانتے رکن قرب ںوقالع از ےک لاودرکیب روا یک شزامس یکے نانا مر قق فالخےک سا ےن سا ایچ ی اپ ےک یاہو بج یب

 لا اف اح نیہ اج یٹوہ لصافدع نایمرد- نوت ودر رو اف مح ہو روا یک ڑب توق سم اوم ےنپا یکن شاہ ع
 سردار سارا ےن رکی رادربامزل؛ تعاطا لا نشو اما لک مر ار سکے ےس ےی الم

 ۔ایکہبلاطم ےس یلادروا یضاق: نایععےک لئرو ارض لا نیا اگر انشا ےک کش روس مما جا

 چای کوچ ےس اروع ایک کلمو اھا تا ےک کپاس سا دو الطا یک ا یی ناطاس ا
 ےرشوج ایک ت لپ ےک یداددد کک ت ںاہی اھت رب بق ات ےک سا ناطلس نیلا الچ ارم ےس روم زاوورھچپ ایپ ساپ ےک نشیاادب اف آ
 امر هی هر گن اپ ارد ب لمعان ےک ریت فرم

 یم انچاجیھب ےک ادرک تشان ایمر ےک ںوفدوکی نامی ملا زد تسود پا ےن ذی رخ بنک ائ رک

 بوقت نیب رروا ےھت ےگ ڑوھپےس اوج ےکام تئایروطاکو الوا یک ریو نشیب عر یماےک نی عیب ےس لا نلاطلس ا شبا
 ےب ب وقت راو اک اکو نم لولاو ےن آ حر سا ایگ بال لایک ناطاس قدم زال ےس اف نگرش تاب

eنا ام لا يا رد الا رگ نہ نا زروا الادوھس نب مشزوا یق 7 ا  
 دیگر وک اف یی اوروا کی ازات زم کن ےن چپ اپ ےک



 شورا لات فک بر و ھا ا ...٠ الج نلودلغ ماترا

 سی
 ےک نکن اطلسروا ےن رکتواب فالخےک نند یمااک ای رک نب یل رک اش

 تالاحےک ےنوہ یک نشرادبعریماروا ےنرک لم روت
 یدرکتداغب فالخےک سا ےن ںوکولروا وہ ںایامخراخ ےک ٹوھپ ٹوٹ لیٹ تموکعیکن لادپعر مار واايآ یو لاف اطلس بج

 نرو ق دنخروا ےن اوہ ںیم نلبدرکدرا ےک ہہصقروا ےن رکذ وبقم رای د و نرگس ور ں وج ڈے نازی ےک رکن اب لب مہ کا ج
 ۱ اراده عاصم روانہ رک ملا نب لیوا مهری اتش سوکت ایک راج منا

 لا دقت کت اطا یارو ایک امی اک اتم ےنپا تام ےک یک اف مام ےک یا یاش ںیم توگو یک ا اھت ای آس شئا موو ےس بج روا
 تو دوم اف ےنپا فرط یک ا ےن نادم ریما رواایگوہ یئارگنیہز یکن اطلس روا یکدرکت وانب فالخ ےک نشادب عر یما ےن یار ایاھڑب فرط

 ایدرک کے ا ےن یک یورک کے ل ےک ےناگل تاھکیٹدآک یا ےہ سیم اف هل ے ار ےک یا ےک یا نک ایبک ےک ےک ےن رم
 ۱ ۰ ۔اید گا افجر لاروا

 ارد لمس سر ضف ےن نکلا یکم شکم تاسےک لوجی ہا ےن نئاطلس نزاع ام شا مکن اطلس

 چا لش تم ڈاہپ یکے بصق ےس یا روا یل رک ےہ رخ ےک ناعاس انچ ںی انب ںادتخ ںاہو روا اھت درک کا ےس رمش ا ےک ںولمصیف ےن

 کج ےس کام اشو رو ار کر کلا گاو اب ادراک یا ےس تم یک روا ےس درک نرو درک تک ورا
E Eاتے  

 چ یاروا ےن رک راف ےس اطلس روا ایک زت اکے کت دافب ےن سا سہہ ےھت ۓئانج ےب روم ےل ےک ےن کف نج ےس ا ےن ںیوہنج ٠
 ا یک فان مکاداریا سی کرا لم چا ےن ناطلسرواابدرکریقےک کرا گےا ےن سذ یک لی کک اطلسر شر نلایک۔اصیف کے نرکل لت
 کار خ ایکو تک راھ روا بیتا کس نام گرا یگ وفا یھبےن سنا اح روا سین وہ حب سی وف تبع
 0ئ نه زد رد رکن وا اشوان ساک وا ےک سارا یو

 ۱ هر مرد اکسس گام رگ سارا کر کس ےک

 نان پ بکا ایم تساروانب ساپ ےک ناطلسزکوہ نار بب رب ہر سا... اجخ یا ي لس نت نفس کرک و

 ار ا حب نوای ع ڑود فرط کن اطاسروا ےگ ومو رھے نار ریما کراتے یارو ای درکریقرکرپےسا ےن سا ا ایآرکوہ

 نی امام ود وو یر کت ار ےس و ےس کہا آپ ےن رکل وقت وموکل ویب ںوٰود اف یاری ی مت او

 ںی نود ساروان ینئادہ ما کوہ لئاد ںاہوتاسےک ےس د لادرہ ےنپا ںیم لادواابآ حواس ےک ن اطلس زور ےس رود
 دانا ےب ےس ام ےہ ںوفدد ےک سا یم ںی واایک با تتماک اے ںوہنا ی یاھت یم نامرد ےک ںکوزاوردےک ںورمگےک ناوج ے لٹ ناردیم

 شیر مو اوت کن اروا اتر لع یت ےس ںوغآ ےک نا کک رع اہم ن ای ڈرو ا ایک لے ی اط وبار نا روا قا دلا سیلروا نب یلع

 مامور ی کارگر لا کبد تار فی اس هک

 ےک برخ ےک یارو ایگ فرط یک اف بو اطلس او« تیام ]کات لاس ںی وسد ےک ترابا یکی ارپ شام قا یب

 م دادی درکرود ےس کل چپس اوال ولاو ےن رکا کر وااو نشو اراک گپ تافاشم قب
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 ےہ شاخ یک ایست اموت یان نقش ولاردا وی کس با یبرضاح یخ یکن اطلس
 تالاع ےک ےن ےک ےک نا ےک وھی اروا گل بر کس لو ۶

 روا ےک نیا اھم غایت ین فی اکن اروا ےت فلاقےک لا کے ےن وہ ناور شار ار ےک نلاطلس؛ نئی الوا ےس ںی بر لق
 کالج یکی ا ںاہو یک ںی ویا فرط کے اکے لا ئل نئ ایگوہادیپ توادعو ترفننایمرد ےک نانع نج ارس تک
 يک ی میت شاتر لامپ« ساواک اد

 ور شاخ عرض بان یک ارور ره اکرم لات شکار مس ناطاس بج لب
 زام ےل ےک میاکس نا ہو ےن انچ ںییور ےس ہرصاوحعےک / اوکن اطلحروا ںیفاورگلھترپ برخ ےس کاکا یی فرط کم وق یکی اروا یب ف سوا
 ی نامی ےک یکے وتا ناطے ےک شقا ےس ا ہوتا کاپ ےک تسول بح رواہ رس

 قا روڈروااھیکر اے د عوف تا ےک ناوک اس سا سوار قوم هرباعم نایک سادہ ریما روا ساک
 ا داف ابو روا وم لتر لیٹ انک اوحاروا ےک فرط یکی قبر اشعلاوباروا نیش اتوہاردااچ ےک ےک سام ےک ںوگیول

 ساره ماتم اقا ےس د ییا ےک ےن وکی کتا دم نب یب سا رپ اب کر شا پا ےن اط
 روا یئاو رک تن ایمرد ےک ںوب مع لم“ ےن پبی۰ ہنواھ مت مول لکارقوج تسود ےک تمام ائ ےک بوس ےن

 نین ںیم ا ونود ر اےک سائو و روا ی لے کدہ ب کوو ےل لا ےھت فاططا وج یہ اچ انکی قد ےس تابتملاروازرامھلاےس یش نا ےن

 ےگ ےل ےک تعفادم یک

 ریسه ن ییا وارا یک اقمرکٹڈ کز ور یکے لوید نوید ںیم کک وا اکور لیدرصم ساوکن ا ےن ںوہنا نین ۰

 ہک یا یادو رکا ھی و وہ ےس مان ےک ترو اترو وکر چک یکی ادوا لنک ہاشداب ےن لارواای کور صا اک را کام تایر دایکی زات

 ین ا فالعالا بر روا نشست مپ سلب هک ی نشاادبعر مادوا نم یک کار

 ےس مان ےک ودرماوجار کے ساپ ےک رام ف:رھت ا کپ ولرم ا و یک شار

 لاء اشناأک یب رکن مدرک کن ابر اهل ےارواایکگ آں اف ناطلسرواابدرگم دت مے ےن سا ا روبشم

 ص
 E تاک رپ ناسا اطلس

 یاری ناف لادن لاو نا ےن رت اذیت خ یکے |ک سیم برخم ےن ےن ںوہناوج تّفرکے و گولا روا وب وآن اطلس بج
 ے رگمارآزوردنچ وا یجب سیم اف ےن ان اراد پا ہو بج ںیہ ےس اید اوتر اتیا بب الب ےن سااہکایکراہنا اکی گار انہ لک وب ےن

 ایکس ریو اچ ریت اسےک ںوج وین اروتسد بصترواایکمدارااک ےن رک تپ امت

 رایت ےئل ےک تاب سا ہورواایکی تڑپ تاب ساوکرش لئادواایکممزعاکےرصاحم ےن لئارواایکوہ ناپ رارقی و ا ٹو وقول! اطار بج



 شوظروالات فک بریم زا ار ۵ < 2

 گچ شل ا ےہ ا گوار نچ سیر شیوہ نز یخ ںیم فصخصرواایکل تا سےک صئاوخروارض ام اء ںوٹیب بشی رپ کوچ

 رگ علی ےک یا ےس ےک ےس رک ل اار اچ ےس بیک لک ےک نجف لیخ مس لاو نا لا اچ
 ںوچہ ےن وھچت ےنپارواا تا سیدیحسی یب بی رقک فلشرواای کد صق اکہ داخلہ ےن ار یگ ال چ اھو واکو رد ے ہے دارا ا ےا ےک تاپا

 ےن سارلچب ایک ایق سیم سکو ایر یاس نا تر ار اجا سیم یم ےک تو اتوکل اپعو لیاروا

 خا ایکس بکس لوس اے او بیا ےک اک ہار وا ذره مو

 -اھتایدرکواپربرصقروا ترو زات

 ےک نیلا نال ایپ ےپاے لاہجاوہیم پ ماق رپ تنام یک د کیاردا الکلےس نامسمات یم بق ات ےےک وھشااوور چپ

 انی ایک آں اد برخم حت سےک یز تر واچ ناطلس جم انچ ےہایلرک تاک س الطراد ےک اہک روا یں الطا یکے ناج فرطیکب رخمےس سالنا

 ' ۔ںیہ ناکامی دیگر رک لاو لک چادری یاد فر کن اسم ولا روا ےگ یہ رک دد یش تب لام ےک ےک مک

 تہہاشواب روا ےناج فر یکب رخ ےس سلا ےک نلازع وا ناطلس نجوم ناافطاس

 فرط یکس نا ےس روا ےناپ رپ لات ناو تار وا سو باقر

 نایک الام ےک ےک

 ری ام فا لمر توک مان ادب اطلس برخ ورا سرا اچ ×نایم زا لت

 لم کنت رام یک ا تلورب یک حاولا لاوما ےن اکے جو ار ارت قو اس یک یہ یک ا ےن ناخن نب نرو

 رج قلا جب ہار قلا نگران نا ےس ارپ ج اکچ و٢ نایب م زاغ آےک ت الاع ےک ساسکوج اھت ایکو ع اق ر شری دج روا گود تا

 روا سمریقح ٹی ےک ہریغو نشیادبعوباروارماعدبا لپ اوبا ناتعولا ےس شٹیدالوا یک بنا ها سا اب لاوہا ناطلس سیم

 ۔ کے اچ سد ناکاو کے ریت امو کا طع تص اشرب ےن شا یوا ضش ےس شی ناکا ا ایکد یی ہقفتم سی ےناخردیق پا ےن ںوہنا

 یکن ا واچ اہ ےک ۔ر مالا نیا ناطاس وو وت ای واو سرت رایان لات یک املا ناغلس بج

 شن وبا فا کس نا ازاون ےس تاباطع روا سیم اطع ںایراوسد یارک تالش نا مارا سا یا لو از بر

 ولن اع نہ کہ زوے یار ایارک قرب تہ اشد یے عو “ےن ندا ذکر گن حس نو مر آٹ ہہ لاہور ایون اشا

 ےک برخ روا نیم یب کک ت ں ااہیب اتر سیفات اچ وج یم تموکرو ا انچ اوم ےک صاقنو ارعا ےس وو ےل یھت زادناک تاب سا

 ۔ایگوہدنام یک رادمک یا ےک سا نا بر خوا ایک بق کتان اپ ےس ردن ےنغایشا

 کو سرب کس برخموا یکدینشو تذکےس لا ےن ںوبخا وت ایکرلمتہپ ناسملتےن ناطلس بج روا. ہل کن اطلس ناست

 ےھت بدالب کد ےک سا ےس ںوراکدری یقب ےک نیب بد عوم ےک ے ایس وج ڈک ن سا نیب اکسل فساد انس نت روا

 یاب ناست ن اطلس ہو بج یب ایر رت نا یم ےن ا اراو ےا نار ود ےکر رس سا ےنپاروا یگ یق تاویل نے ا ےن سا ئل سا

 وند ناک ھتإ ےک شی رفمناطیش ےناے سید گیران سنا لا کے سیم سج

 E CS E E E عت انچ ر مک اوج
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 کول نے نا ےس رجم یاہو بے ترک قت اات د شیننٹسار یئوکاوسےک تفلاخ ای ام ےل اوم ید بج گیگ
  ےراپ ےک ناطلس ےننا تصوکعل اہک ارکرواپ ےسا ےن اذن ای انسدعقاو ےساروایآرگکےے نر خاک نر اپ کس ادوار بمب بافق ترک
 یونان برده ساک کل یت اب کور حوا ےس کروا ںیہ جس اچ اتار ےساددتوہ لصئاح تقاط سیر گا دوا ںیہ نا پ مک
 وا سرم نان بس ابا ز تس لار کرک تم نت ےہ بحاکی کش کیا نب مم ےس الف رادیہ دا ےس ور کک اپ ےس
 چت ےک ءادزو ےک نیر وک ینہ زواککل لوک ام نبوجر ند وس وا ایر ایتوکن انعبا ناطس نی یوم ےس سم شاخ مر وا اناج تم وم

 رات دوخےک یکزاطم نج رگواود بجانییکر کہ و لول ین نزار يا زا زا کلام تن وقتی ور روا
 لگن سا ناطلس روي تور صاف ت ں ہی ہر عتاس ےک سئاروا اھت گال برخغم یم ناز ےک ےنوہ

 ےن یا ےس ا یکب لطت زاجحا یکے ناج سالنا ےس ا ےن دوم ایگف رط یک شکار م ن لاری ب ج :یگاوروک شک ام یکن رلادبع
 ےن ی کاپ سنا ےہ ےس رک ورا ادا رکود تس بسر و لا فسا ایگ آل اف رکزو ھے اود کد ےسد ت زاچا
 اپر لی لام یاہو روا ال ها ےک نوت چرا تا لا تا چت أد ايکناضا شی« لامپ بوثردابکییرمآل فسا
 رای دیس راد شهرک خوف جت اس لو امدایگن اور بر فسا نانو نفس موسس لار ات
 ران ن مرر ےک ی روش ےس اسور افر شے لار وا نا

 کاپ کس اطلس ےسا روا یل ڑ چوکی ورکا میز نیب وحر ی اع ےک یا روا ایک قاد ےس اروا یک وک وگو یک یوم ناطلس ےن ںوہنا سٹ

 ایگمآل اف واابدرکل شاد لین تعاطا یک اےک ور ےک جلا نکا ےارواایلر کیپ رب یبس سی ےل سیم ین ا یک یرفھو ام ےن ارب
 یک نا ےن سا ایگ اپ ےک نسننب یا ویلا سا ےن ماوگرواایلرکو ار کف ال ارادروا ایک پل اہو شی ےس رکے ڑوھتیوروا

 ںیم تع اطا یک ا ےس بناجرہ کولروا ےس ہعقاداک ےیل یو الا یک ر اروا یل اکے سا تو کارد ایگ فا اراد ناطلسروا یک دلج سیب تعاطا >
 ےک ے اورد یا کوج وکر وک یکے اروا ےس ای ںی بس یوم ناطلسک تک اوآل ابا! ناطاس له راولکس نام
 سا رد اروم ات زر نر فسفر اد شتر ايام اس تعامل ویا کما
 کرک

 اساس امام برم وادار نکل با یم تیبرواتےسا ںاہج ایگ اف ےس یز ھت ن اطا تا ؟اوروکں اف کن اطلس

 فرط یکن سل ورا مت ام اچ لات مارا کوبا اس ار اوہدد قیم ۓاد پا یم ےراب ےک ےناج برفم
 وج ےگ ےن وہ کاپ فرط یک کوم یا دا اپ ےک ی اروا ےک ےس رک شناس یکت واب فالخ ےک سا ےن تمولقل ئا ےک اا س مانا اروا ی
 ےن ںوہو کسا ےک آف رط کی انچ انچ یداھا مافات اے لوبیا کادر سنا لا فسا نرو لوک اف
 ںوڑ نا یا کرب آں یم نئ زخمی ےک سادوا ایگ آں یلاو فرط یک! زا دعب ےک ےن کا یس اود ےک یا یر رک اقا فال سا

 بو اچ اپ ےک برم ےارما ےک لقن“زوا فرم جرامزنو تسود ےک تموکحن اخ نجب روا ا مالغاکن وبا ناطلس مک
 _اھتاوہ نایمرد ےک لوٰفود ناوج ایا رکدایہرہاجمہدوکل ار کول یومناطاسدا ارم ا ےن سا ایہ زات اب ناطاس

 نرو نم نمی برگ دور ای الب ے یدلج ےھت ےرنشاپ ےک فرط اوج ھتاسےک یٹراپ کیا یکر کسب ےسأ ےن یومناطلس

 یار اتا یم بواذپ بال اتےک فہ اب ساڈ ےس اروا ےئ ال ےادد سہی ھکی انسوارمع نب سا لاعتاس ےک ناروا ےھت بار عن بدلا نامی
 ولا ےس ےک یا رواد نا ےہ ےس کورکی کارت ےک وتر کر اب ےک کاب نوح زد ےسا ےن یار کد لڈ لا ڑی ےسا ےن
 رواا تا ںی ارم ےل ےک کک تست نا لطلس اکرم تس ہہم رواایو شناور تب ےک ناروا اھکروھتاسوک ال



 شوک ا لات فلک برهم ایده زا ۳ شا ....نورمغ نانا

 ےگ یی رکر کیش مہ اک ےس آخ تی الاحد کار ایہ کل ابدت اید رک اضا جہفیو ےک نسارو ایکس دری سا ید لوھگں ایڑیہ یکل ا
 ۱ .ص

 انوہ لکل اروا بلحصم یکن انع نشر زو
 ےس ںیم نا و وتی ہم اخ ںیم برضمتمولحی کی ئادنہ وا ےہ ےس نیک نج اترو یب وج ےہ ےس ساکلا نج جب سناکن اشخ نب گنمزو

 لی تروص نا اھت تاج دہ ادیپ تودادعو نب نایمرد شاد روا روا روا نا یا یے ےت رمکاط وع بصنم ےک ترازووکل ا
 رحب ےک تاو یر ی کر زد ےنپا ےن نسب ناطلسرھپ ئگ ےرام ںی تموک یکن وہا ےب ےک سارواردعس وبا ناططلس اکا یب
 -ایگوہریبشرواوج لاش فی 77ق ھے کارواں فص یکم ارزو کیمز ر کہ دروان دانی کج کے رص اےک ناس اڑا ا

 رواء یو ما لام یک ار اپ وری ےس وہ ےک وہ ب ای نے قر تمسو روا تلافکن ی اہ مز ےک توک رکو راے ےک سا
 لا کتیا کن ور ::برداواب ےپاددیئاپ شیدرپ شیدوکی کس ا ےن رکورد نیا اکل او یزد کا ےن نک نشا ر کا

 کت ایا واکس ولي ےک ےنرکل صا ماتم چاه کا اطع ترشی ها تمالاع او نوت بج روات اتا اھ

 ایک بم نکا نان یا تیکت از و کلا. دوا ںیہ ےگ درد ہک یج ایا انپا ےس ا ےن زیزلادبئناطلس یک
 یھب ماد ےک ھجدود ےک سا یھیوااھترب ہدایکر رقم ےل مته رم ےن ےک لا ےن رکا یگوہ توفزبزھلادبکناطلس بج روا
 ۔ ںیہ ےک ره مک آب لان پ کا ےک الو با ناطلسرواےمرصاحم ےک شرور نکس تسکین ار سو

 تایفورصم یاد وردی درکور یب ےک ساوکت نطلسروما ےن ساروا لاھ رک آب لاخ رپ سئاوکت رازو یک احاطه ناب نم

 نا اک یوم نااطلس کک آ ا اھتاید لاڈ یم تقنشمےس ا ےن ںوہنج ایٹ ییرب وما ناےک تو یکن اطلس ےن نانخ نب ھشں یب ایکو ہ لوغش سیر
 زانو وردا اچ دز کاج ئل ومو ری ے یار طا کس اجلاوبا ناطر موت رواے چر رمی فساد

 تمت مزاجی اچ اپ ےک فیلر نام فو ناواھم تسلیم ناشر ایگوہ لاو سی سا اطلس لک
 لا یا اروا

 ھج ایالچ فرط یک انبملا لپ ےک برع لت ےک کو داراوو ۓلسا قرب یئانطاےب ےس سادواای آں شیپ ے یگولس دب روا یاب زدب ےس سان `

 راس گا داود ےس ان ےیل ہانپ ںاددد بج یھانایمرد ےک بک ن باش رواےےک ارج ںی چیر شش نام یکں ویتاس نا اس ےکاز ات
 فر کی ارتا ےک یوا نکے سیم یٹلاومروا تم رمو نہ کو زر نک مساقا ن بک بچن جد صاولادبماو زم ےن ساروا یی کد یگ الطا یک ا
 دبایا وسر سا تقو ےتوہ لناد سی اخوان رکےن ےساوو شئایدرگے اوت کس ناوک ا ےن ںوہنادوا نی وہ کنلاےس سا بر عیش وف

 ید کدے دن دہ یمن و رپ ڈش ہت خدحب ےک ےیل اطہرا سا رام ل ریت کی ور ین ازا

 نس
 روا فست نواب ےکرصانلا نا نی دو ےک ارز: مهران

 تالاع ےک نیک اکی ام نما زو ئل ےک ےن رکیلمت سا وکں وج وف
 وبا نلاطلس ےک ناروا ایل انس و دہع اک ت را زور کوہ یکداح رب سا ےن یام نج دوحسرواایگن یب ہاشداپ رایخااب کوم ن اطلس ںی برخ ب جج



 ںتڑکروا لاق فک ب۶ی اتیا زا ۳۸ مال... نورظنتمت
 ے اہ وہ رشت ےک ںوراد زارروا وداد ےب ر ںورٹراکےک ے زوروا ےس رک وا نان نک در ڈو ےن ی ارواایدرکر دب کک فرط یک ناو الا
 ایاپ ںاہ ووکی ن اطا ت را نے لایا سعادت ا انب اک ا ےس لیش ناروا اچ اناج نی زر سلا ےن ںوہ ادب ےک
 ۔ایگالچ ماشا رکا ںیم و کیم ولقووروا

 "ھە" "9 0 او فر یکب رضم وے نار یک ا ےن اروا
 یک اروا یکم مر گو میٹ” تفدودع آی کس ا ےن ںوبن لا ےک صا یا ایس ران لو تیتر قت وحصروا ترک وکیل وار
 ات مزووآرا دق نج سی ےن سار واےک نالعاک ات ےک اپ تست

 ناروا ھکر ع ہرصاحم کن ا سیم جما لت ک زور یکے سج یجیت وف کیا ہار مہ ےک یس اینک اب سا لاتی رٹ وکدوع سس بج
 رفس نارود کوی ایگ آں یاو یکے ےک ارب کے ےک اک مارک وک ل جویی رخےس ےن رو نزولی ڈاک
 کیک 2 کت اند کن اطلس ی

 .لق
 تالاع ےک ےن وہ تی یک اب لاولا ناطلس نب رتن وا ےنوہب لانا ےک یوم ناطلس
 لا ےس ںوراد زار ےک ساروا اھ و قوه: کد دادی امن فسا این یواشداب رایقح اب یم برخم بج یوم ناطاس

 می ار با وج باک اوج تم تسودردا باک کس اب هدف وا کت ایچ لک ےس اپ ےک ےس کم

 یک نا تانکر وا ےس ردم اےس تہ چ اورا ےک وک یتا ںی منھ ےک یوم قالماس روا اتر یکتا ےس رکا نک ھت تسود ےپا
 یابد کا شر ویا هل ار یاب قم ئاق اک ام یت اورا ےن یام نیبدوحس ور ات اسان نر اس

 روا اچ یدود ےس سا ےن یا ریش سنا + یاس سد نکن اطاق رزم کتابی
 یر متر اض انچ ایان مم وکی سام نج وہر نک یی ئاھب سا فساد روا زیر وفا يآ رو یمن سس را
 رنک افو کس ناطاس قبل

 ےڑو ےن ںوگولر لیوا اھت اکہ قال ست کیا ےس ا اپ تافو سی یکرخال ید دامدعب ےک تا ار ند کروا لاس نت ک تلخ قا ےن یا
 یا ناطا نبا رص وو رگ راک از سو شین اچ چادر سا ےن اہک یک کی ٹا رت ال رپ شی یئاھپ ےک
 لیپ تاللاع ےک موت یک ا روا اک اروااد ورک کوم نب جے شمار زو فن جاوا او ئل ےک دو سب لاش ایا

 0 ی تموکرومارو وای دم لس یورو وب تاک تافو یک لا دو اھت کر یق ےسا سیب ےنام ےک یو ن اطلس ےک اروا ا

 1 م فا یر ماتی کراتو

 ص
 ت الاع ےک تعیہ یکی اروا اهر تس شن یکن الا ناطلس نی لعل انب رخ و :

 ایبک رط گر الا نا ناطلسکراد یا ےب ےتپا ےن یا ذت اگل ےنرکں وسُچیرطخ ےس یوم ناطلس بج کا نابوو زد
 ا شر کل اک ےس دق ے ارمالا نیا یل ںی کر نشر ترک م ےس راپ ےک ےن رک یئاو فر یکک لم ےک یساوکں ا لالا ناطلس ےس شاد
 نود روا کش زا تک وتو یک فو یک یوم اشداپ ہکاھتاتکرودارااکےت رک اور فرط یکے اٹک سادو روا ےس



 سوکت ل ار فلک برے توی زا ۳۰۹ م لجنوب

 اوبا ناطلس نیب لنا یا نب رم
 دا تقی

 یک سوک اپ ےک یا ن اردد کاایک را لر و وادار اون اطلس ما کروز کلاس رانا
 رو فن رپ شنو ورو ایک تراک جدت دا فاش یا وک ق تعام کیا
 ار کہ ہت اروا یک ولار کک ین نج

TZ EEEف مرز لیتو لک  

 اب نج و مرد بزن روا ےک وم اپ ےک نا یو ےھت فالخےک یکام نیا حر ط یکن ا گلوب موج روا اپ لش ںوڑاپ ناروا
 کلا نا ذ نم صا یک روا نگ نج اگددم ےک نا لام یک دہم نب ران ےس یک ول ےک ناطلسروا یس دئیے العاب

 لپ لاو نام

 نکی ےن رکا اک یئاضوش ران گن اپ باک نهار قم ا نیہا بجا یک ار کہتا
 یکے یا ےگ لے ناد ناطلس رو کلا اے کا ہوتے وہ کے لات سوکت لا بمب اقا کس تارتسو کیا اکں وج وفراگت صدف
 یہاں اف نب ی نب شمت یماےک نرم یب ںیم سارواای درک نر اپ ےک یش ےک ناطلس ےا ےک رگہلمتپ اس و ایک اھت اک ت باھ

 نایلباوج اھت ےس مک یاد ےک نیز نب یب وج تطی رفا ب ازور نه زنبور نا هارو این تر د دردی ادارادرگ 1و
 ںی ر الواے لب برق شلاخیوا یھی یدرکت وا نالعا سیم ےنام ےک یوم ناطلس لاء اھت  یمااک خوفودا یانو یے م توک

 ۔اتایگاچ اپ ے لات

 ےہ ی لوژپ ےک نلا یم نشاوم نایمرد ےک ںوتاس ےک ںوٰٹودوج کا مارتتا ےک دا اپ کس مان یا یب ےک ناروا
 ےناھت یم ںوناوج ےک توات یکی اروا اون ناب ناطلس فیل پاپ کس اھت واک ا یھب الم نب فسی نب رن ن یل اووروااھت ئاق

 ران اردا ی آکے ت ۶ن اطلس ےک ناول آس 7

 ے نالے ک ٹواکرروا یئاردوقےا ےن ساروا جیک یاب ےک لاء ںیہ مت اپ ےک اوج ےن ارقا ناو

a 

 نا ناطاسبج لب اچ ےس ںوبرعرکاھکف وف کی زر لود

 ۔اید ماظماکن ا ںیم تو

 یگ اپ ے لاک نا سب ہلیفم لیجروااوہ ہناوروار مج ےک رک کاب نرو زوروا. دانوم ٹاور تا ےک رو کیا نہ د زو
 اوست کان شناور علی س اتوا یک ب اھم اک طوخ نرو شست لوک ارس ورا کج کند . کروا
 ےک باوحصا ےک سارا ناورواےک کارا یر ب یارو یک ددع ےس لا 2 لانوجو با فسپ نکن رک لا نر نا

 ید نا اپ ےک سام ابا ناطلس پاپ ےک ساوک صتخمریماودرکر قم وا در کر قمر یما ےس اوور کی وہ ت انکو خراب ین ایمرد ٠
 ن٠رلاربخرمارواایلرگریقوکی رہم نہ راف روا ید وانا ےس نہ زر ےییجدحاولادبعراو زملاس ںی یا ڑی چو کت ع امج کیا یکن او ےن ا

 اڑی وکت عارج کیا یک و زر مج ےک یوم ناطلس ےن سار ایک ئامم ےئ اذن یں وگولےہر سود ےک نارواےسار راز یک رشا مالن
 رجب گرگ دن قس ناروا لوکس یار ارضا روا درک تالا یی ھت ےس رک امی أس ES سرچ
 ۔ ادرک تک اروا ےک ےس سیرئالا نیا ولعسموج ےھت ۓ ٦ے ےک ر یکن او

 اے یارو ایلر کد یقردا ایل کر ایفر کس یم یچلاو سنا ےس تراغس یکن اطلسوکب جاکر ریا ب افا ییا نب یوم ن اطلس ےس را
 نت نت سو سرش زا سکس لا فست نزن لرد یم فصلی کو اف ےن سا نازادعبابدڑوھچبے روا ایک لاطارس
 یکے ناج سالم ا ےن رھچُئاید تا تسمه سا ےنال ےل ےک تعیہہ روا یتاوخر یخ یکک لوکل ا ےن نج اچچیکں اپ ےک رھصانلا
 ۔ے ر کر اچ ر کات الاردا کدے دتبزاجا



 سشتوکروالاق شل برحع یھ مانتی زا ٣۴ ٠ شا .....نورلخ نار ات
 حجم 7

 پایی او ناطاسروا کج نام ےک مالا نیا ناطلسروا یکام نہاربزو

 تالا ےک ےن کپ ی اروا ےن آر یہ ںی و کت مو

 یکتسولعےن اس روا ےس ایدرکروددام فو هل ایت ارکان ارور اپ کس لوس زو بحب

 ورا تسویه ریسک اے فرط یکن ا ںیہ یکں ایہ انک لو ارم
 gi رانا ےل باو ےس مرو فا اوور میکاپ ےک ناکام لا با چک پاک س نج اھتایک 7

 رم ین روا وان الت ناتوان نیرمعن یاس یاب نا اوہاریپ دامضو نت ےس جو کا 7 ۳/9 امگا اک قلا

 یکن اروا الاو ےس رز انآ 1تا یکن اوج ےک خا ن اطار ںیہ ں یج وف ےیل ےک ےہ رکہ رص ای اکر بسوار ےک مک ارتا براک

 الا نء!ناطاسهو کتیا طخ ےھت ےس نوا ینہ ےناو ے ررود ےس اطلس کلا روایات اروا ےس الاو ۓرکراوھچوک مو

 ںی نوچ اچ ںی رکی دت چپ سان باک فسا Alok فرط یکن اھتاسےک مکی ۳9 انب شی ئاھپ داز اچ ۳

 بو تیم قرون اراک سر اد

 خیس یهق فرا یار یراچ گچ لس نیمه نقی سو ےک شروا اپ سیم بق ےن لوہناےھت وم یاسوج ںیم سنا
 ۔ےن کد اھ یش لار نیا یئدرکن شر گپ یڑاپپ ےک ےل ےک تالع یکے ن اوم

 را تام یاب ےس ارم ماتم ےک لا هوا اطلس روا ات با نا کرد یم کرک گیا ےنرمتالا نئارخ اپ
nیی کد توکد یکت مع طا یٹارکراکپ سیا ےس لبممنےن سارو ایگ چل اپ ےک نا ند ےرسود ود ایکن سفر سس ق  

 لوط کس ت نوب ایل ٹولوک ےتالعےک نا ےن یا ےگ وہ شکوہ اج ںیم ینا بو فوخ تاک +ےا بج ےن ںوہنا بج

 ۔٤گ ےل ب اب گرما گا یک وفروا لک

 اچ ےس رک رکا یاو اک اوب تسد ےس ی وکی اپ ےس ےس را نیایش ربسناطاس رطل ا

 ۔اھت املا اظ وتاب او e کا سا ہرواایگو لاش ںیم تول یک وو

 نئ

 یت افد اکی ام ناروا ےن رم۷کب لطوکں اف تمموکقی نب اکس اج لاوپا نااطلسے تن

 تالا ےک ےک آں یاو رکا یکی ساروا ےن رکی رایت

 یا ےسا ےن ھالا نیا ایل رک کے رک س ھوا ںکاف ترم واکس یا ولیکو: لموت اروا یلرک ضخ رب تو ےن ناطلس بج

 ناس اکے | کا یک وو دےک ا ےن یا نئی ایه روا ریل حس اروم تاپ

 نب فسا کز ےک استا ےک کا ےس ںوہ* ےس ی ںونیشڑھہ ےک ضا نئارآے روش یییدان اش ورک اشا یک

 ۔ےت یٹدنرلا یل ن ی مسا قوام زو نب ھشروا یسنلوتسم



 تورو الات فکس برویم جیوه زا ۳۲۱ e و ا

 کب سنا ےن ار انچ اھت رک نر سا ںیم نل ال ند یکے ایم اوگرا نیا ناطلسر کم
 فل ناووروا اھت نارکناک تم وکی اوج ءایآ پیج کلا مال یادی مکے س 7
 ۔یک اہ ےک نا یک ادوار یگ نا تاب سے نان ری اھت اتکر تواردعو

 ےن بلط یک اف تصولح یتا ودودرکاھچم اپ وک ہار جلا وبا ناطلس ےن یارو اھٹا کرک کن سام نیو تالا نہا رکن اج یب ںی
 یک دو ۔ےہ اک وہ نایباکاج اھت لئاعےیپپ ےس ساوجاانب ماقم مئاقرکی ورک کز نر رییس ےن ساروا ےئاجوہ رات ےل ےک فس ےل
 £ ہرضاح اک ذذ کے سادہ ولادی یا راے فرط کل وج ظرؤااق یلایلاوجر نب اص ل اع کا فرط کن ا ناروا یگالچ فرط
 _ ومت لم را ار

 لب یاب نازی ب یا ےس ناروا یکم لاش ںیم توکو یک ا یک ایگ ایکس لاو فسا
 -ل ےندانپ یک رو ایگالچ فط کہ فصا لیجرکزوچیک صا ناطلس یگ الضدو اچ رکےن کں وج وفےسب افر کے ماتم موکت

 رواایکغ شک وف زادناریج ید نا ںیم ہم وااھجڑب ئل ےک ے رصاحیےک لاری آ فصل نا... رکو رک ای اک اب اوا اک کام یبا
 کوبا اطلس روا فلوت زو مقا یب تسول اک کم الوا ےس ںیم بر لو امار کس رکے کن نا فای هو
 لاقرب دبس یک ا ےن وہ لاتے زیبسےک سا ےن سا بج اھت تہ راترک اسکو طخ ےس مالا نبا یم ےراپ ےک ساہدروا اتر صانو یئ اھ
 روا ی اف فرط یکب رخو الہ کوہ لاش سیب توکو یک اروا یک ٹکاوکں ویماح برع نیا ےن سا قت انس لت ےک ےن آف رط یکں اف روا ےنوہ
 ۔ایگال اچ نایمرد ےک انک

 نک رام نو تسوداکتولقر وا لا فرطگن وتو روا یر وفا ےنایاعر یک ا ورکر اب تواروا ےک لمت رہ وقال نا ےس یاروا

 یب ےنپا ےن ان گو ہ تقجور صاحب ل یش لم اھت ترک ریانکو طخ اھت یم شسنناوورکب ج ےسر الا ناروا ےس یادو ءاھتراگدرباکن اطلس

 کس ارزو لکه تام ایر نت اي ون رو اقا را ناز را جانب ماچ گرگ ابو راز

 نج سام ہا و ء اھت ےس سی لوراد تاک یاب ناو «یودوعا نیل تاک ا ایگ ٹل فرط یکاز اج ےس ارواایگین یب راددم ذاکت وو

 رایو اےک لارواایگف رط یاد ربیغ وا دانہ سزڑووکین امی لسرواای دے ورضق ارش اروا کل وق توکر کی ار وف ےن لاو ایگ اہد ناطاس

 اٹل ئاح اکو ہم الا نہر واال ےک ےک ےس ر ایک یک اف کاوو روا یک ٹل ےس برعل قت“ یھٹ یر نب
 دم یکے 2 داد یے اے یا حور چپ ےک ر ار قم سار ع ےناہبب ےک نان بشمزو ےن ناطلس ںی

 لو اچ ی وہ اھت ۓ وہ ےس ہرصامم اک اطاسوجئاھب ےک ایا آے تالام مات ناروا ےگ و ہاری ناک شدت تاچ ےکرمش

 ریما یوم روایت لاش ںیم تو یک لا لئاع اکیس انکو ایک رم بان ےک سا ناطلس نیلا ا٦ یاو ےہ یز یت ہد روا ابد ڑوھجے سا ےن

 ںرافولاروا ےس آی رط یک اف بس ےک بس ہو روا ےک لے سا ےھت لئابق برعوج ہارمج ےک اروا تات ن: فسا رواابآں اپ ےک نشلادیع

 ںیہ ےس ار اکا اکے د تست ےسا ہد کپ ریما کا ےن کا نہا ج ایگالچ فرط یاد ریپص ےل ےک تاقالط کپ اب ےس اےس ازات اطلس

 ا اک اڈے ایک تم سقز جک آں اب ےک ناطلس نب سرافوبا وف لئا۔ کک ےس سادارمہ ےک لولب یت رداایکلباظم

 ںونیھپ روا ںوراگذد ےنپا ےنرمڈو ںاہا دار ےک لوج وف پا رشد هورواايگ لم ےک تاجتالم ےس لا یا انا یداوایب اکی روا

 تتر ےل ےک تاق لیکن اطلس سی الی ےن اوج ھھ یھبل اخمہوےک نس قو امر نہ ارت ادا لا ےھت ےک

 ےک ےک بلطسیرفس



 شک تفت بریم ویو زا rrr رج. ...نورلن رج

۳ 
 تولد کانال شام

 تالاعےک ےن رک ضرب سا ےک ںویم اح ےک اروا ےس آب لات ےک
 ساروا خنک ےک نافاس بج میر اولا ےنپاءاھتہق اح ٹایم ےک اوج سیم تافاضم ےک ہ دماممروا شار دوکو
 نا رک نج یی مکا لا لیٹروا ےئ وہ ےزڑنکر ٹا ئل ےک یرادلمگ ا ںیم فارطا نا تسودراش اچ ےک سا ذی اطا کوبا
 مایک وا دا ے شا ہار ر کور صاھماکن اطلس ےن لا ںاہچ ےندوتسزو ےس چنو ایفا م اک توکو ا

 رواےرزاپ ےددم یک 1 وا ایمر ںوسوا رو ینا نال فو انچ

 هدر ام دادیا ےن ای کد نب یر اقدام کس لا کیت ا نب بوقت نت فست روا ایل ورک لا لت تب اخولا ات اکر مع نب یی ئگ وہ شتنم
 ہو کالے ا ےن یا تیر لگے وہ ےتاج سا تاب ہى وکن اطاس ںیم انکے لادواابآ ٹولے وہ ترکہ رس شام
 رقبا ےپا رپ شکار مرداایکاھٹکاوکں وج ار ئا سیم لیک کی ا ےس اہ لتا ےک رکا 700 - 0
 ا تر نیش جرم نگ ےل فرض یکن اطلسرواایک

 رپ
 تالاعےک ےنوہرایقخااپ ےک ارپ لاہوروا تصور ارم ین اطلس رخ

 یار روا فسیل نکا ات رط السی رسد مت اے سا ےن یا و ایر یب برخ” اتو ناطلس برغم بج
 ےا ےن ات ادزگےس اپ ےک ارپ یاد ےس لاکا تطرزم ون ب وزر واب اشر دم ناطاس بج ۔ ایگوہ مت وای زد ماظم مکاقوک

 ےب اے ناطر ایداورکل ارم نام یقواابد لاڈ م ے اغرق ےا ےن نج ات اس پاپ سا روا ایل رداابالب رکے د توگو
 لا لنت بمان بش شا موو بج م لیا تھک اپ کےناج ما ا وک خم

 باکس اب بانم بصق ھما ت قو سارواے ایلرگوذارااکے یہ درک لول سا بانکی شناس نا رخ اے ساروا
 7 د سادا ران ے تباغادو وم الطا یک را یکن السر ھا ۔ اگرچ فرط کے اتن لج روا ایک ای وار ےک رشا ہو
 ترم جم 7ھ کے دیخ ےس روا یکد ترازووکن ود نج دیس ےن یاروا کر طخ ںیم ےراب ےک ےن دہی ےک ہبصقوکے یہ ےک ساوکب اٹ ا

 کربن بو او با لا اہ شا ٤م نددبکن ,ریحسل ٰایلالب لیاو سا ےسارواایدرکر وتو ترازو فر مع
 _ایگوہہ دن واایدےدبصقےسا ےن باندواابد ےل ےک

 رکو روار ماع ٠ بحان ےک ناپ و دوا ایلر کہف ہب ہبصقف ےن ںوناذت ید عالطا یکے اوم ےک رمان سارا یو دلت شاد

 ےک یکن ای ےک آکے آی ت لاح ہو اید رگ ایافصاکن روا یک اعطا يلرگیتقم ی واحم



 . تور والت فلک بری ی زا rrr مال... نور را

 روا ذوق تریاک اب نیاز لکل ا: ےنرک٤رصاحم کشی دج

 نایباکت الاع ےک ےن وہ کک لا
 هاب کیس دوو اار نر م یی وو وح زو چپ ۹رپ ے یہ نیمو ناب لب ےک اروا یآ ٹری دہ ناطلس بج

 0 - سار شکیب ی لای کر ادافووج اید رک لس ےک نا ےن ارت يا ام
 یک اب ۓ مک ا موز اکو رے م اکا

 تمولع ےن سا ی لب فرط کت ع اطاروا یراورب تسد ےن یارک اید ٹوک لکاک ن اےک رک نہر ظا ا کیم اب نم ےن ناطاس نت
 دا مق تراز هی دنا تک رگ سگ کارو ےسا ےس لوا یوکال یک تسود وا یی منیر ت تسود
 9 لیج نار طا یکن اطاسروا ید من ارب رھا سا ےن یارو اگے رد یس سن اوکن او ناطلس

 217 را یعقوب لاو ساق دلم درود اجلاس نیک گرا < ۸9 ناضعر۵ ناطلس
 روا ورا سرد اباد زو دے ر سود ےک لوغو ایکو شب اتم تموت ی ہد بج رواایدرکل و شرب ےس اروا ید اوت یک

 _ ےک و م ی کادو کیک ںاہیی ایک م امص ے التجاروا یل ڑ چوک ں ویت اھ لا
 ےک نب رم یب ےلاو ےن آفر یکن اطلس ےن لنارواانکساج ایکس ائ نا اه بازو مانتو یمام نبوت سی زو ےس یارک

 م لابد ے اروا یواز کک تر ریس نا ںاہدےسا نتاج فرط یک ناور کے یک رک اھو بج دا کت کج ترک

 رداد راے لاپ ےک کک یکایک بیا درد دا ےس ےن باذخ ارککتں اہیاترا ےڑوکںیٹےاد دوا اجابال سیر ھگ

 : ایک ب تر ئل ےک ںورسدرواک میجر ےنوہ ےک وسضتےر سودوو
 ص ۲

 تالا ترازو کل العنبر

 کل اروا ی ۶ نون شرم سا ےن یا اتے فر کس نت ناطاس ا اما ےک موکل الع نہ فسر پاب اکل الع نب

 ناطر ےک او رب ےک تموت یا روا اکر رقم ی اع اک رو ےاروا کدے ر ترابا کف ارطاوا ا ےن اوت ایگوم طوب نرمو م اتم

 ۔ یک تی اغکس یر ا سا ےسا ےن ںاروا ایکو رپ ساک اک ون امہ روا ناوخزتسدےک ساروا پن ازخولا
 مت کوب لے اھم ےک ںوار غ ےس یال ایج سما سر ینہ یئاووک سا ح رض یا یھب اسباب لار

 ناروا یک ا رب نوت یب ےن ںوہ تس تب ےک کا ۔ ایکو تول ل ی افرداای درک و دس ےس ںاہدےسا ےن یار

 پا اپ روا نورد نا فور سیر ۷" ٹس 7 فنا سار انب کت ف رش یک ئے سیم
 دلبر نرگس دقت لات یک

 9ی وتوم کت وادعو ناچ نام »کس شیت اب اروا ےک ساق یکم شب قیام تم و بیر روال رس ناطاس بح روا



 سوکر لاق فلک ب ی ی زا r ۳۴ م لج نودلغ نبات

 درخرم ذی درک ورش تشات ےس بر لقوا یک زی دلت برم بمچ روا لر اتق لس شوت لود یکن ےک نا ےن ا

 لب رز موجی شلاق ےک ناتا ےک تطرف نما نزور ےہ ےل لو

 نیس اردک فرط کس لا ناو ناطاس بج ج روا راس ےک سا ںم تشلاقتک نادوای آں اہ مات نفسی یک نت الواروا
 اق با ی ناطاس تطیرف ون یا قدزرروا رح ےنایکراہظنا کت قاخع دوس زود ںوہ ناروا چپ ںوہرز لوختاممےک ںوتسود
 روا ورک اب هک و: لاو لخت اطا کا وہ ترکی راز نباھتایکہدام آے ن تیادع یک زو یا ےن سجے یقافن ساروا یک دلج

 ےگ ی ضنق لس یاب نادر ایک فرط کا  افوکں وتسود ےک ارواتساموروا مو رباجم نامزد کس یاب

 رج آر کا دیس کس ناطاس رم ایکر رقم ی ماع ںی فار طا < تسکین ںی اب درکف اوموکب سض اھت یکی جواب وج ںوھا
 تزمعت یہا ناطلس۔۔ایگا لت ہتبسرواایلر کرم زم اکر ما ا ےن یا یک اکت رفتم یکی سام ناروا ید یکن اطلس ےن سرد نا
 ا ایگ شیب دجوورلک تایر فرصت حر ہر طا دا کد پوس ےسا گراد مو یک مالت ییا ےن نااطلسروااو وخ بم ٦کی اروا آے
 eb وب تم اکس ا ںیم تسموحر وا یئوہ رھپ انس قیر طیب تن. لاک لو دے ثرازو دن ورک کی رتی ک۲ کل اے
 ےک یر رکن ایی م اک او هدر جات س ےس یر یاب مو روا

 تاماع ےک ےنوہی بل ےک میک ناطلس نبہھئ مس اما
 یک اےک نب بقا سما لس اچ چاه اک لا ناطلس ن مارب ن الماس دپ ےس یا

 ےک سا ےن ںوہناروا یارک اه ج ایگ ایج ےئل ےک نشا ارم ناهاسود ون رس ا شے لاردا کت یب

 ےک وہ شن وا عم ھکت سلو ا یک نج ےس ناروا الل ےل ےک مر افد ےک ناودرہکفک تں اب ایلر کور صامم کشی دج ھتاس
 روا ی رک جیب کن نسشلوبا ےن نامیلس نج نر ابا اتا ےک اردا یک اچ ساک یک ارپ باک اروا زات ماہ۶ اطلس

 ہک ت یک اول شی لار پک یا ےس کا کس ےن ا تس کن وتجد پا روم پچ وا لمس و اطلس رکے کس لا
 ےس لوند نا ےن یارب وار ےک رک ےک ےگ و رے گویا زیکر وا نک لیہ وروا کی ھی لو ےک یارو یاب ےہ لیا
 مت تارے مکار بق ن اطاسروا ےک ج ہس امت ازارعب بروا ےگ لج اپ ےک ملکر پن السا زات ونو ہہ روا کد تکان اروا کک ج

N <۔ںیہ رکن ورک کن  
 تیم ب کا ےس یک دالدا الکی اہک ےک ےک حالاصا یکن اروا نو فالتخا نام ےک فاطعاروا نی الوا یت لن بر ۱

 رز اد تسلگس او کت لا سرچ فر گناه نجف کف اعدام رق ی اع ےس اا روی وا یک
 کب دوا اھن ےس شنم نیر میت ء ارمان اکن یت یت ج اھت لاش یھب یل نب نیفمش اج نیوجر نب ین ںیم ناپ درکل یک ارماےڑب ےک موق
 یوم درک شد انب شش دانہ کل E سان

 رک لو امت با ا ا اور بنا یک رش ےل ےک یاد یک خیا یل ےپاے تبر یب ےن ناطلس

 اھتر اتم دوجے س لوا یکن اوو اھ نیب رص تلا واش نک تو ا لا ای یک ورق اهم تار

 فواروا ےھت * ےڑوھکے و ور ککے د دے زور ودا زو وتسود ےک سا یہ تا ای داھہڑہ وک یو ےک ںاروا اکی آپ شوخ ےا ےن

 رتا ےک رکون لاعاد لبا ےک سا فان اگ ا تاند م اق جر ل ھے اے نارد دے رب اچ کب رخ ایل او تند بج دا ید



 سوکر لاق فلک بر ی اتیا زا ۳۵ مت 7 ,نورلظنم کیر

 ` ےگ آیو برخ

 ںیلاوموق ینا ےل سا یت تر یغ ےس ےن ےک یگ ناطلسایچ ےنپاوکن وبا ناطلسکچاڑوھپ سی تااح یک یراخ شور لا
 010 دن وھی ا ناطاس ےک اولا یب م نا مات ایکو ہ ناوج اوہ رک کرد کک کھ دس
 اھت یکم نوں ونش ےک نیب رم ارد یاو رل تپ برخ

 لک دے ی ی .:شزاس کبری فال یاب نرو

 روا کس نادر ھم برخ فرط یک ل ق کن اطا نہ ھوا اھا ہرا اف ےس وما ےن وپا اے ر ےس ڈی تشلاٹروا کت واب
 ۱ یھبے نا عن و روا ےک کر ناتو قو دای )ےس بسوج ایپ ساپ ےک فاطعا نادواایگل یم لاقود ےلسا رکے ڑ کے کیس کک

 ۔ےت او

 1 نسا ےن ساب نام بج ینا اھتایکر و را ی ھا بل نفت اا ےن کا نہا یزو
 رقم عدی نایطلس نب گو مکی اب زاس ےس میلان یے م ںوزیزتوا فالحا پا ےن لالا ڈ ٹوک ا مروی دا
 وک ہا روا سا رد تاک کاور تر اے لوقاع یددرس م برغر وا ے الد ضرب ہام لیتے اروا سرک
 یل لاھ ہرا زو ےک متارا نہ یوا یل رک ع رپ یارک پل یم ملن بھٹ ایکی امی ا ےن ںوہناچن انچ و+نتقد وک ےہ رص

 ر طس یتا نہ کرب ا وت ایک دز ورکو روا اب کس ایا نیا ےک رگ هلال پچ ا
 نا آں 1 وام و ےک وہ بار ترا ایم رد کنار وا ک- لایک
 ےاے ویک لاس ےک ات عام کی اےس لم نال ا ےس اپ برحز وا ایگ لچ ےس سام لپ دا اب ناضاش لا پیک ار
 يک شریک تو دهد کا 2 مت تمیش یمن کج اراک ا

 تان انار اگر اف یو کر نان رواہ ترا کاجول ناطاس لک ےک 7
 دی باب کش شف یک ادا یک ےن ادب ےک

 ص 5
 تالاعےک ےتد ےک نوش نکءاروا تک الہ روا تبیصم یکر گی لان ۱

 گلو متر ط کا کسر ںورررمج ےک موا ا ےس یا وت ایکو نرو یک ماشرااتو و پ تسواکناطاس بج

 را روا تاباھنا ےپا ےس ا ناطلس ےہ اکچ رگ کیپ رک اکت یلوا یک اروا رک اک ں ونجم وا ںویھت ساخ یاروارکو اکران را
 اقای د تست ںوگول جرم م۴ ےک ا ےساروااھتات حس

 اکل ایکن الیمف رطیکس ا ےس تقافد یک اھ تاسےک نانعولاناطلس پاب ےنپا ےئ سات ایلرکضق رپ بتول ن یوم ناطلس بج رھپ
 ریایدیبرب ماقم ینا یم تموککل اے وایلرکب نقش یم یروش تا ین یوم ناطلس سیا ےاکچ وہ نایباک سجا ات تسود زی ز۶ اکا پاب
 کن ادا اترکں ایش وات ےس یا شے ا ےک روما ما یاہو کک اپ سنا شفق سد سیا اش تایل اطا

 ۔ےای درک بز استاک اطلس کالا اپ ےک یمام نامزد دوام ےنرکد سے سا تصوکلارکاو ہی تارک چر فرط

 نر اج یکں تاب نا ےن اک نجات تب یکں وی ےک ھا ناطاس اپ ےک اطلس فسا تقوا ییزاددالع
jشک یار وت بج۔ تم تو لول ناف نایک یاران راد  



 سوکر لت شت بر یوو تو ھذا ۳۲ں لج نورظن سراج

 رف ی رتا ےک ںوتتسود ےک سا ہک جاھت یش او رتا اطلس یا ریس ضرر کری یل *ج ںیم ےراب ےک سا ے سا و
 ہو ےئل سا اتر لول ۂم تیاہترواایامھکرواارام ےسا ےن سن وت اراھپاوکن اطلس فالخےک سار چخ انچ اھکرر نیک لا نر ماع یلا نا ئلسا اھ اتوج
 لیگ سیار وچیتطاس

 حس یاد رو اتو بیر لات ورق ترک کی کات الم ا تس اقوا کروا ھت ر رکے ںوناخریقرواے لا یک ا ن اطلس ہو
 دیگ نا حس تابان اطل ست چک افکت مون ساید ونگ

 ےک کک ںاہی ایک اسم ۓ الت ےس ار یر یت یب ےناخ دیکر یا ےن سات اوہ رر اف ےس کاب نہا اطلس بج دیراقرگیر ارث نا
 کاو مگ اا ےس ہاشراب کے ےس چه افد تسا براق اس لاک اع ںارد ۔ایگی ال ھگےک سا ےسا اگر م ےتادکے اھکےڑوکوو
 نیم فار طا ےک ۳ وای یاب یر تم کت ان یس ا 7 ارکا ٹا ےس یئاپراچ ےس ا ان ۓئاج اغسیھکل یم فارطاےکر 22 لیگ از
 ۱ تر دف کس نورد دارد گر لخت تک ودر تری سا

 ےک بر لقوات ئازا ےس دے یا وتا آہ ناال بج روا ھت ڑج یک نپل ھجاھتایاپوباقرپ ںوتسد ےک اوس نیا ےن ادب ےک سا
 تاب سا ےن اذن ایگ ال سج تصدخ یکن اطلسرواایگایکر مس ارگ ےس سادات وت ید بیعت فر یک توک کن اطا ے اے ںوہ رف لا
 ۔ںیو موکت ایک شام ۓ التاےک  کریق ےس ےن اذن ایکو لک پر شییدجاکل از واٰیوہ مات تسوکعں ا بج ۔ امر کر یشن یم لووک

 نی

 تبیحصم یکس اروا تشلاخم کا کز نب لت ںی و رک لا لج
 کس شاخ کلم دے ارب ءانب یکل وم انراکقباس ےنپا ا رکز نرو قیر یر روال لب ر شپ دجج ےن ناطلسپج

 ںوج و کد دمادھمروامم وکی پ !اومع روتر اب تساذسل اتم کس لا یک ترا کس شد را ایگ اپ ےک سال

 ءان کے رک کتا نام نجفی نت گز ارام ےک کا کرا را نرگس توماس در ایآھ اس ےک

 ا تب لس لا تساروا اکو تار رپ ہو ايدانب لاو ے ا ےس ایم ےک ۓد ترازو ےن ناطلضوکا ی کز یری یل ن اا
 کس ا سی واہ ےک یاب ایلاومنب غراصروا لالع نب فسول نب مشےن ناطلس ایک رقمی رک یا پا ار شر راي اپ فرط
 نا شڑاہپ دام فر دازہا۔ے رکا ےک وف سا تہ کوک کریک کر ہک یر کھاد یک ضر

 : ۱ ایک رعایا

 یک اش نرم ن ہی ارجاد روا ایلرکب ولخمڑاہپ ےسا ےن ںوبنارخ اپ ۓاجاھکت سکت یسحسںویھتا ممالک کوا ےس ںوہلا
 ھ ئل ےک سا ےن فسا نب و ایگر ڈے ربی یب لخروا تلف متر اکبری یار ات یو کنان اہ اج اگل تم

 رام تایل یم شےا ند ےک جدا ےن اف دوا زد رکا خوب ا ےن لا ل پک ت ی اسا یہا
 لپ می کاہیج ایداورکل تر ما کت رپ کا ےن تمرات لاا عب ےک تافو یکی اروا دیق لک :تسافو یک ابا ا وبا عناطلس ہورواایل

 -ںی رکنا



 تورا لااقل بر ھم اتنے نا rte ما. .نورظی ات

 ص
 لوج رو نا شاپ ےک ساحل اوا نلاطلس ت فلات کپ اب ےہ کن دغ اتیا
 کد استون ل وبا ناطاس پاپ < یاردا اهر یک اھ تاسےک

 ریقرکذ پس یم نار عج ےس ااھت تردد یکں و اھب ےرسدددد کنویکادرکلھترپ پاب ےپا ستا ےک تے ڈش ےن وھچوہا ناطلس نب نیش وبا
 ساق قم لس شرطی ور لا لن اس ےک ںوج وف یم شام یکرمیروا نا وہا رضا ںویکاھپ ےہ سود ادوار
 سا اهرم تام کیا وکن ای زوبا ےٹ ےنپا ےن لا وقت امآل یخ اکەرطخےک پاب ےپا سار یر ےئنک قد ہک کز ور یک یک اے

 لا ےسا بج ےگ سیم ےناخدیق سا سٹ نارب درود رک وکں وک نیک سا ںیم ناسمان ےن ںوہناذھج یھبیٰلاسازشرباچ روا نارگیمزو
 ےن ےنپا ےن یاد وروا ےت آفر یکن ااروط ذا لیش ناما یکن ادرک کی دانم نکته یار اس قنات نا

 ہرو زٴبیطثےکر مشل  ساروا باب تک لا اراک رس ادارات سا لوبیا با ین ارگ دنا ترک
 * ۔ ۔ایگادارادرگاڈ تہ ےآ

 اکہ قت اھت اک ا ےن وا ناطلس نی آن اسملترکگ گپ نیفمش جلا نب نایزوبادعب ےک سا ....: بق اھت اک ارواانوہرارفاکن ا زوپا
 لا لا رھپ یھت وہاب رب ںیلٹ اھت کچ نبر نیک ذناوہ لئاد س ناما پا کل اح یر دایک اب اپ ےک پاب ےس اےس لادوو

 اذا یک یکے پاب ےک یا ردا یوم لار سش ناست ے یر لصرواالچ ےس کر ی
 دات لاو ذس یاد 7

 :گداما گاف س لای شات سا یکے ناپ الچ یقرش ےل ےک یگشادا کشف ےن پاپ ےک ادوار اب ےس یک سا نیل
 کان یار هان تم اہ ےک اگر دن یکی اجد بج ید با یی دارو اوہ م ی ےک رک او رجایی سارا
 ہہ ےس یا وا اھم اخ وک ار ککے یاو ےن ی اروا إیو ڑوھیب اروا یک دو وذ آی کس لا ےن لا کٹی تاب ںیم ےراب ےک سهم
 لش ےک لا ناسماتروا هک بلط دامن ےس ںوہ روا ۔ایگالچ ازا ےس لاپوروا دید تزاجا ےن لا ےسا وت کب لطتزاجا یکن تا

 الو تپ نامے د تسون فش توا جے ےنپازداایآف رط یکن اسملتت ہتصسایکب رخمروااڈکئاج فرط یکا عا سا اھ ایگ

 روااوہ لٹاد سی نازنملتن یی تو۹ سم بج ولا ولایگالچ ںیم تاباقم یئامرس ےک لئاقےک ہییوس سئروا ایگ عب ےس لاو نغم اتوا
 یندایرف مم تشلاقن کپ اب ےپا ناپ ےک ساعلا فیر حوا ناطلسےک فینرح نھی وس غنی انوار ھپ ےس یز گل کت ادم نا
 اگل ےن رکر اظ اک ن ا نیم ولا انچ ےک ےرعو ےڑب ےڑب ےس لا ےن ناطلس۔ےگ رکل ٥ئاحداددا ےس سا فالخےک پاپ ہمت ایگر کن جب
 ۱ ابی راد او تس لار ںی دیما یکت کک ےس تے ب تس کا یکے ل الع نب فس کھ زوروا

 اپ ےک نا ےس ےل ہو روا ےک رک م واح مارا مان کس لپ تسلیم تاپ فر طیرتلا نا وتو ناطلس
 ےن لا ۔ایدرار جے لٹ تاجاع مہا یبا ےس اروا یک حامضو شیٹ ےل ام سا ےن رمالا نیا یکی ےک ور ےس دب یکن یش اتوبا سیاہ مک اپ

 وکرمالا نا نالیاسروا ناطعاس ےنپا یھ شیمب لالع نیارمزوروا ے یکن امارواوانپ یک اف ساوکن یش اتوباو ورک یشن تفکے  لاہحلاوبا ناطلس
 وال الع نایب زوروا لیا ار بما ساوه بک اہے یا ے ناطاسروا ایکو لمم اکا کاک ا اھت ات راک ںی کا کے داکو ھو
 ایگ نازانی روا زادے مارک مارا وخ ا
 روا یک قد ےس ںوتسود ےک دشنام ےن للاددا اےس ناسملار مہ ےک رکشے ےپ اوون ٹی وکووپا بج دوا. 1 :لناورے ناس وقتا



 سیو کروا لاق ف کک برع ی۸ انی زا FM م لج نورلغ نار

 ےک ںوج وف یکن یب معیت سیساج بج ۔ ایگ یت کومدنب لتس اہ لا درو رتا ی م اتم ےک نا رفاه ےکدشار یٹب بج الاد نک اھ پ ئاسملت

 روا لالع نار سز دریا ۔ایلر کھ اکے رک یہ ےس یا ےہ ںیہن اے یھب ا اراک اس نا را عد اروا چپ ہی ہم یک ا ازات کاپ
 نا رخ وکن ارباب ا ےک اد وا کک ہا ناست فان فر ار روا نوش جا
 یر زمستون نیک کا را ًاھکت گہ ورواکلباقتماکن ا کت ٹنھکک یا اے ںیہ چادر کدے م اتمےک
 -ایگم گے ے ڈوھٹن اطلحردوا

 ان لک اے نیس سوت دلیپ ےک نیفش بانی کر کا کرلوھٹیے ےڑوھکومیا ناطلس بج... ۱ :لیراناماس

 کریقو مکی ےک سارو ای داوجکں یم تمدخ یکن اطلسےسا ےن ںیوہنار چپ ے لپ کس لا نا زور نانا یب ےک سارکٹ اکر اکا

 ساق لا ےس ا نازادعب اکر ےک ورک ناک ما لاےا ےن ان م کک یک دارا کی کو اع ےس اےس یا ایک یارک
 ہووکن ا باطم ےک طرش ےن سالک آتے دال ےھت شیرپشےک نب بما وایمز وروااوہ لشاو اےک ےیل نا یورک اے از

 ۔اد می یو ےس شرف یکے اات یکن اطلس نایخش ات ارواےگم ٹول لو باج یک رض ددعب ےک سنا دے دلا مات

 ںاوج ےک ےک کیو ےسا لاسرپ روا اگل نی دیلط ےک توگد یکن اطلسرب رباقتم ےک ںودبسم یک وقالع ےک فارطا ےک ساروا است
 تر. 7 2 کس وا روا تک مال

 وبا ایم آی برادرم ژاکت سو ر کار نس روس اک ناوت یکی کز روا یک لدار اروا ےک یچ تاب یہ لان یش ہو سیہ کر ر تع ی ات

 ناز هدر مبل نور نشر یک نکا ککز ور رای نا ہیر ج دار ۸ے کا ےس نیز
 ےگ دیے

 نازولی مرو بج ردا اس کد اکں وج اہ ےک سود ایپ بناج کب ریا یو

 لع فرط کی ارل داوخادود سیاہ داراک ےناج ےل فرط کب رخ اع ےن ارگ ایگ ا ب فرط کا :I نر ےس ناست
 دام یہ دفن ی نفر یسددد فاض ےک وے اردا ایک ی دم آس ون ے ا ےن ی اڑا یگ

 ص
 اک مخ ناسا تاک ب رخ ن ار مکر وا تافو کن یش اتوا

 چ کور وا اتر اعوکت و یکم لاس یا ناطلس نب ساحل وبا برفم کا اع لٹ نئاسمل[جوااپ رٹ اقرب نامسملت حر یا ناقش تولار ما

 ا راترکاداےااھتایکم زالرپ ےنپاےس تقوےک شی

 = نفت انب اگ رس “ںاصا وبا ناطلس رخ لا رر قت کوریا ییا ےس برا اع نایزوئاریما یئاھپ کی ارطرا

 ا هنگ هاچ یک رایت تم سم تل یکتا کن اد کو کان

 یک ارپ ایکو ت ےس ںیم یا لاس کا ہو روا لآ ےن شم یوم ییا کن خش جدا لاح رد ایک تک ازاجروا لیا ےس ے دارا

 - شوک ودر يا کیا ےس سم ںوٹیب ےک ا ےنزھلانبدحاودرو یوم عت یا ےس سی نی لس تم

 پار وا گہ لئاد سیم نام واوت لا اک ازجللیپ ےس نیخشاتوہاود کیک کس دارد کیو بنت فو

 ارام ون اس نادر زد الطاوکل اتا ناطاس برغم ما ح بج دوا درک کے یل ۳ وبا یئاھپ

 اے رک اغوا و کپ اب ےپارپ اددہاارک اکیا کیا اف یاد ے وہ ے رک ورکی ای زوناروا



 لتوکروا لات فک برع وااو زا Fra رج... نوری

 ےل یہا نہ فسر روا ایگ ہک دددح یک اہ رواابلر کف پزئا جوا ایم ےن ی اروا آہ ا وم نم غراصیمزو اک ا لاوپا ناطلس

 اوم امن کت وگد یا ولادبع یب ےس طسوا برغمرخ اپ کوری کا اں کل ا ےن ومن اص وردا ایگ مد یہ حلقو لت وا

 .لص

 روا تافو لاله برم اع

 تالاع ےک ےن ر کیف رب اطسوا بر مر گر پ نامسملتاکو وا نج ناپ زوبا
 متن یم یازاج ناطلسرواایلر کشف رپ لہو ےن سا نایھبفرط کن است یرافوبا ےیٹ یا ےن لارذاابآازاجل ا لاوبا ناطلس بج

 ب یب فمر اورم ےک نیک الوا ےس سی برع لت ھت آے رک اکی شاب ج ےک فار کت الام ےک زوروا ےس ساک
 ےب اوکن اطلسروا ےک سیب ےن وکءاشدابرواالم ںیم قو اھتہاشداب اکر عم کج ہاظملا کک ناطمسدعب ےک سا۔ایکادآ رضی رف مم ےیڈانڈنب ےن ما

 یکب رخمر ما ےسادعب ےک لیک یک قرض رفرواایکم ارتتاو تزع اڑب اکا ےن اشد ابن ایکءاگ آے لا اھت ںی موق یک اوج ماقتدواےرھ
 ریال لازم اروند قوم ود ےک ںوہاشداب ےن سنا مم نش یکاطع ںایراومےس شرف کے ناج ےل فن اھت یم تمدخ

 کر شوخ یم شئر یگ ناروا یکرق یڑب یکن اطلس اوہ راح لش تمر یک اح ابا ناطلسرگےن وکل اوما نا فسیا بج رھپ
 پا ےن لار کت لابی کد ترشد کد هد نام اساسی سون رس دب ےک نا ےن لا ی نر ناروااوب

 مایق ںی ںوند ےک نما ٹا زانوکن اکی روایلرکودارا اکی اسکن فسا لو لاو ناوکل وما ناروا یر کل گی راج خفاوم
 : الت هک ںیم یا اہوروا ایل آ ےن شر لاو اکے یک نارود ےک ۱

 نکہ نا زوہازوا گم آں او وار مہ ےک ساروااباتب نل ھم وا یکت یب ساز اپ ںوھقاپ ےک سارواای الہ وکی افا ےب لات نام
 یئاھب اک ا ھا ایلر کہف کچ ساہو سا پیکر رقم ظن اکے نر کرم اج ےک توقز یک رافواناطاس لث لاروا نیستم ودر رس قو

 ناروا ھی باج یکن اوا ای ذولا ینےک سا ےسا بج رناھات”اچ رکنا مجرم ساہد ۔ام اج ےس رماع یت سیم شئاوخ کت روحی کن اسم فنسیب
 ہد بج ۔ایدرگے اس لوگو اوت نیو تساروا نکته اچ یکی ا ےن ںوہنا دو اب ےک ناسا وک کک یر لا تب ب
 فر نایب اب کس ناو ےک سارو اید رک اروا ےسا لول سارک ایک کپ نا ےن لات ب ر ۃلپ /ےےا
 : مر

 ت الام کاوو ملروم اتو تو ٹو ںای رات یکن ےس ےنوہ لگےک اروا ےک وہ نوید ننمعت الاع ےک سارخلا

 ۱ - ریدق یئش لک یلع وهو هرما یلع بلاغ هلو ,بتص لنت

 ۱ ۱ نئ
 1 ارمان اےس سی ناب لآ

 لکت اق لاش ے سراج تا ےک سارواایل رمح ںیم رطل
 ےک نه اپ راز رب انس سان شرف تنفس ذرات و تساوی بچ



 ضتوکروا لات فک برع یهو تے ٣ زا ۳۰ رج... نور نیت
 می ب رقم ت اضوبتم روا ےھت او ما کس سیمای وج تان ز لات فیکر ب یھیفوہ مدادت یکن یوم ےک اروا ےس ےک ےک ت الاع
 برخمرواےناو کر قلت ںوقالع یدحرصےک سنا ےک نیب مینا صو ےھت تصردپءان یک اہج لات الاع ےک نا ےھت ےلاو ےنرک
 ےدنشاپ ےک زار یب ےس ےنام زم قر ءافہ یا۔ےھت ےتد مانا ار فودعت ارج سان ید و ےئ ںورانکں وودرواےردنشاپ ےک صا
 ۱ ۔ ںیہ ے راب آپ اید ےک برخ لام

 دو کی کل اہ اید ٹوک 6ا ےس یغاطروا ےک کت الاع کس ولایت یاشار وا يلرکر م ےب تطاس کلا ےن نیب مونج بج
 ےک م ولطقروا واشرب ںیہ سلنا یقرش ےن سون ایلرکس نیک ت العءاروام ےک سا روا ہرس وت ےن ںوہناروا ےگ وہ روبجیرپ ےناچ ےرانک
 ورق ںوتالم ےک ےقلبروا یاب طر قر کی دی ول و دنا

 وبا ریما قو رکا تی ےک رک ہر یکے دارم کل نا نایلپا ے لام و نا دوا ےس لا روا ےک وہ کک( بضق ن املس مان لا
 یکن لا ےس ا لاومما ےس تہب ےن لات کد روات ود کک ا ےن ںوہنا بج روا یل تقبس شرما لوگو رویم روا تنی
 ےہ ما یا ںیم تطاس یک یاب یا لار چرا نوش ورک برق اپ ےک لات اس تم لپ ارد دما

 ےک سا ےن سرجن انچ ےک ےس اشک ےک ور ےسا یاد بس ملاحدواابد کور ےسا رپ ءای ےناج دچ رود ےک سا ےن یا ون ایکو دارااک سا

 اید رکو تہ دسار واال نایتق ےس ار

 گونه طوسی نفرین رد کیک ارکان تسکین بوق
 یا لپ تورو شا ںوٹیب ےک ساروا تراما یب نا

 روا اناج توکل ا ےن سان گام تزاجحا یکداہچ ےس سا ےن شلردا نب ماع ےس شٹم نا ....:لومتاکداہچ نذا اکس یر وا نب ماع
 کاور گرانت ابا کس ادعا کس یار ودر قلا نوت راز ساب نایک انز

 شو برف را نر دعب ےک یا ےس د م اچار تسان کلاس ده فس لو ۓئ وہ ہناور سنا لب ھی لالا
 یا تواب ہار قار ھوا ایک

 رکن: لب دن نک ماع ردا ای نک نکا رم کمار ہک ںیم لیوا برخھ کا ایک ب اھتمر وار کب اک ارپ تواخب کا ےن ںوراورم ےک ہت روا
 هم له ه ایه ماھ م باک س راه یم سننا نسوز یر نج نب ناپ زروا علا
 رکی انبوب اتو نب ین لنت گاج س فرش زاروا یگ گے س ںورادرسواوارھاےک ہت انز شان ادوا ےچ ھھتاس ےن ںوگول
 ۔ےہد ماما ےس انراکل ام ےب ںاہج نارود ےن لںوفودرواےت میز ١رباروا ناملسروا مم نم

 ےس اپ ےرھو ےک لادوا کج ی م اقم ےک ناولو لق نار نہ یارک ں ڑی ےک ی اروا ناطلس ےس وتر نب یوم اطلس بج
 نود سردار وارث شیما کیا نایمرد ےک ںوکول یقاب ادب نیز شیلرداروا کارکنان« کل نر طی نام
 لبنان لا ابا

 ےسا ےک کہ تماضر ےسا ےس اپ ےک اں ازادح! ۔ای درک واطب نئالع ارب ماتم ےک اکر مق ف الخ ےک ناطلس دوی لورم
rzال وا ے یک یل لٹ لور اک اضر ےک ناطلسرخ لا ایما سی داہج دوا اب رمئاقرپ تداضب یپا قرن بوق  

 ۔اوہ ناک ت الام ےک یا ناطلسرواا درک شتاب لک
 ا یگدرکت روا فال ےک ناطلسرواایکدص ےس یا ایت یک رقم ہت یئ ووک کای وبا ےس ےن یارک کے داپ کا ےن ہار قارعا

 گن ےس نا ےن ناطلس ای چ ورامف لاج ہارھج ےک لوگوےک نتایج نور ال نرو رد
 ۔ےک آے اپ توکد یک اود کک ات یک



 لک الات فن بودم توا ۳۳ لب... نور ظنما یر اچ
 ےس وہ ردتالاعدو کجا اسپم کل زا ات فاسد نیکی یکی یک لا ےن سادحب ےک ساایگم آف رطع یک نام ایر ور ضروري روا اور اب ےک ساک اس اطلس ٹول کاو برخ وو یہ ج کیت وتو کن ادد اين مار اپ لی زا ممتا ںاہ تا نا اطلس لہ ۔اد دنا وضع تا فسا
 ۔ے یی کن ای ےگ مک

۳ 
 ےک ںوٰنود ناروا کار یخ اب کس ارواح نب یوم سلنا حاف س سلا

 تالام ےک یےےک یہی نم میم ارباروا ادب چن بوم ےک اره
 اپ سا بن بوق ناطر ک نہ واوخواواکں ون اداس ور وبا اطلس ایبک ا ذق ایگ اپ تافورمتالا نا نئاطلس بج

Posyافر سیرت ےن یارو اھت درگز روي يا تاک نوجوان یار فرط کی ادق لک سش یے  

 یک یکے ندامت نیفمش ات نب فسوب ہلا اپا ےن لئارداایگز ےس مارا همت ساب کس تا ساق نا ایر ام
 صح ےس سا سیم ترطلس یکس ا ےن ںوہنجےھت ےس سج ںوراوزیزعےک ہلیقتش نہ نیٹ شان ابپروااھتاوہ ھتاس ےک دایع نبااکنیلعاملباعموجروا

 نکا ےس ںیم سن ناوارما حر ط یا ایک کد یب ت الاح ےک ناےطلس ےن موج ےگ وہ کن ا ےس لا لی شام وارقلام یش آ ی داوروا یک پی راد
 رو گلاب ترور لوس هست دالب ملس و روا ھت ید رک نلب تواضہ ملعفالخ ےک سا ےن لرلا ناروا لہر دبع

 باید اپ داسف ل نا دواایکرلمتپپ طانرخ

 لٹ ےل اعم چپس رکا نئا ےس تالاع بس نال کھتا ےس لا ےن ںویٹاہ باک تراک بکن بقا یم نا بج
 نہاد نمو  یکب لطوادیا فالخ ےک سا ےس ءارفشراد تبار قے اروا رکی نٹ ےن ار کر یھ خر ےن فسوا ناطلحرخ لپ اگل ےرڈ

 ۔ںیہ ےچ رکرکذ م وج ےچ بوسفمفرط یکم اسلام وسرواےھت ےس دالوا یکن لدبع

 لئ کک اھ دوا سهل لا ےس ےدارا ےک داہچ ہوتیکی وس وک تصاطمروارڈ ےک ناطلس ےن ںوٹیب ےک نند ک ند ایعولا بج ھوا.
 دلو اچ زنا اید سنا چلو سیا ےن سا ایکو اھچ نالعا فالخےک فسپا ناطلس ےن ںوہنا بیج رکنی ورود فو
 وب رمز لر «نبا تام اے س تراک خت کب ے ںیمرھخی بوت یلص نب نقش روا لورپ روا فانسود الواروا نادم

 رقم لئاع یم ںوقالع ےک برھلاراد رپ ںی ذاخ ہاھبےک نان زوکن ارمتالا ناروا یک کل وق توکذ یکن اھت ںومام ےک فسی لوہا ناطاسوکی گپ اواروا

 : ۔اھتاترکایک

 کے آباد باپ کب رخ ےک یا لازا عب ایکر رقم یا م ے۳ا ر نب کوہ ناطلس لپ ےس بج ....:نوہر رقم یلاد اک یوم

 7 ۹ ۱ دیگر موی عمان و نر کار مان

 ربا اطلس هورک اج ایدرکط وبخشوکت راما کس ا سی تدار! کری د ترابا راشم ےک ساوکوجر نب یوم ےن سذ نگ آں یئاو لودی رب

 ۸ ات یر کرا کو و بگیرد گی نایمرد ےک متال ناروا ایرد را تسمه کو نوے نا ےس قی مط ناو سی

 زن یو یر لطف وا کد ترابا رخ اے وو ۹ کان شا تروا ارد ام ناک س تاو غ ات اتوا شک ٠

 نیا ےک نیغ توبا نالہ روا ےک یاد حب ےس ںاایک س یک تر شتر وا یو کور یب لٹک ےر صا ےک لوفارلس کا نوا
 ایکا جت ےل ےن یا اار یک رق ی اوا از ماتولو ایع ییا نیب یکم وار مج ےک یا ںیم ںوگن چی نپا ےنرملانباروا ےگ وہادیپ فالتخا



 سوکر والات فک بر وو اتیا زا rrr م ل۰۰۰ نودلف نیا ترا
 لر مپ نفس نوبت و تیک ز کف سووا آلاپ

 کے آے ںیم تمرض یکن اطلس ےک رک ت ےا روا ایل کر افر کوال بد نم ےک یا گج نارود لس لو... :یرافرگل کلر نم
 ٰیو دعب ےک ارد دره تس بوت نب فسیل وہا پاپ ےک ادب ےک تو کل لا وج پ ۶ان: یک 2 2 :

 لٹ روايات ےن بک قاب شاوکت مرا رب کس لاو روی کس نو زن اکسل ککت اف لات نب
 اوہر قم او ادب نبوت ا اک ادب ےک از یئوہہتافو یک ا بج ۔اھترصاروار غم یم ے اتم ےک ںونھش نوت مور اي تافو
 عام ور تی دادی کرل الا یک ںو ایج ےک نا ےہ کک ناک کر ی ںی وجر یب تاما ی ر طی اروا
 ےک یکایک ج ایک ل اش یم ںودنراکےک

 شش س ہو دور ڈیم و سو یول یم ماریا لک یکم
 رواد ے۸3 تان یکن یش ات نب یٹصزوا شی حی تافد یکدایع نب ورک چ کی ارحب ےک ےہ کیپ ےک ےس اکے نایات
 وہں ھے۸ تاند کینو

 ص
 . تالاعک نان تار ارش می سلنا

 ھے 2 یک ار نب ت ےس ساف رشک توک رم نت ناب
 وبا اطلس وارمہ ےک بوقت نہ ور زو ےن یارک 1۳ لپ شو سم ار سیب با ناظاس اروا اھ ایگ توفنارود ےک داہج نی

 شو اطلس اکں ا ںوڈدنا۔ایگلچ سڑعنارھچ ایگ اچ فرط یکن اسمانوا هرکدام یا مکر ایک وف الف ےک را
 ےس ےن دیقروااید باوج ےن ںوہٰن اراپ ے دیت ںی ےن دولا ن اطلس برخ اروا تت وحر نہ ناری وتان ردا ناطلس نج

 اچ ا

 "عو

 کرانا ےس یبر ایر کی کے یھی یا ےن لا ںی اھتد وج وم یھی ناو ےک یا دارم ےک لار اي شا ےک ریلوولا ناطلسےسا
 لاج کسا اب نونافر الہ وکن اح نب ارے ب اردو يا مزار شاپ اتلاف ساقی آفر یکن اطلس ےنپارکر وے ازوااید

 یوم م شی راوی نا ےن ارب ءافہ یک 7 ار یارک اپ ساری ارب یک

 اراش اب نا تا نایسردےک ون داےک لاگ تصوف گاه ےک ےل ام نام

 تی کب لطوادنا ےس یا نارود ےک رب کن کردیتا نلطلس ےن یلرغلا بلاط لان کد ار ای ایگف رط یکے بسر ای ایگالچ فر خاطر
 اليوم تک لا یو اطلس ماتم عسل عرف کس یار والت تا کن وقالع یگدحر اس کا
 یو هر ےس اروا

 تن ازات اب رد سلام س ل پے ۲ وب نا
 هل وار درد کل چپ کیا نوت سوار 2 نا ین نادم شم رمز ساک



 شورا لات فلک بروی ۵+ توی زا rrr 2 لج... نورلق نباتات

 یارو ای لاب ا تمبر تورو ی شب اوت ےنپاوکن کار یک روا اہک وق ںوہنا یکے نالطاس ای آ یم تمدخ یکن اطلسرک
 ےس ورکر ئاب روا مو ماقم ےک ناک رک لطرارباے ںوٹسور ےک سارواےس

 ی ميس کای سن ماہ یءانم گرما ا ےارد ای رپ یا رد یپاوک اناا یس نب ھچ مو ےل ےن ناطلس
 کے اب چاره ایه لچ کوہ شئارانہدواایگوہ کان نبض یا ہو زت یوم شپ ےس یا رز کروا ےگ وہ کر وارو ما یے اروا
 ےک ںیافولاروا تالاعےےک نر اکے تے اروا الرب وزر 1کس فست گشزاس کلیسا کیراذب فال
 ےئل ےک کج لب تیر ارم ےک ےک ر اولا ینب سی سہو رھپ ےن آں اہ ےک نیش« ےناج فرط یکن امملےک یٹدبعزوا ےنوہ لخت
 سیر خ ےک لاس سا ےن یوبل ن اطا وت آلو استار ین: بر لو هک کرد شب لاو اس تسکین تو اعقاه کس لاج
 ایه اراک سا فرش

 ےن اد اچ یم کرک اھ نا نا اطلس کس صف رک رقم ںیم سفت... اف کن ارزان درک
 اید رک کام رام ےزنین ارد ایلام تاک نوتسود کس لاو زر ات نان ار

 ات ایکو مت ےک ےس ی اپ ےک نیغ وبا ےس مارکاوزا اعماق نام ناسا نبات را
 واشربوا س ےک بس ناروا ےک یتا ےک نرم ےک ن وااو و ایک ناں ناسور شوی برم نا نا 1

 اکران ام اک روا یکن کو۸ ب جاع اکا را روادوح ران ںولوو ےک یارو نیش با نيوز
 زوم شنای اعا ےک نا ےس ےک ترک ر درا ےک ید ٹاس ےک م ا نا تب اتوا

 : :لصف

 تالاع ےک العلا ینا ن: ناشتے نم لوا زار ارماےک نانا
 یک لن کروا سدا سیب یقیں وندد ےک: سا قفٴأاکن اروا ےھت بلاتے م وقرواراد تج ےک م اقا یوم لار او

 تك ےس تافو یکی اراب ایگ اپ تافو لیٹ تطب فا یش روا ند ےک تافو یکپ اب ےک سرو ںیہ ےک رکن اب موج اھتےس دالوا
 ۔ے الرو داور شنا ل سکس ا یہ ےس ن وچوں ندرت

 فالف اپ ا لکو ے9۸ ےن یاں حب کیک رم لئاعوکب وتعب سش ا تایل کرب الم ٹریک مچ ےن یارب نیک ولا بج

 ۔ںیہ یی متر کاخ جسارت خب نا

 نک ایگوہدنب علفب ںاہورواایگاچ ناول ےس سو بدن بوق رھپ ایرک تز ناری بوتل ےس ا ار
 یی دعب روا یکک نج ےس نا ےن سا! سٹ یو تا ےک امالا ومر الواروا ری رتروا ید رکت واحب نالعا یھب ناجا
 ی نوار ےک ساروا ںیہ ےگ رکن اب طب جک رقم ےل ےک یئاھڑ رپ سنا یے کر ما ےن یارو اتارے د نما سی
 5 راب آت ول اوره اع نوای

 ےک ناد رک واخب فالف ےک ارت ب  ب وقتی ناطلس ںیم ہے رڈ 8 ےن ںوبفار لا الپ فرط کی ڑنااوہاتوہ ےس ناسملتل یے *

 ES دارای رش کے اجے نامت کا ےن ناطلسرخ ای نکس ناوکن اولعرواےھچ لئاش یکے یہ ےک دایع لا نی مالا

 ےک ںی اےک آس الام ےک ےک آباد ارم تل نارگیل الا روسری

 لٹ وچ ے۸ سیم یک تام رفقا رکل لنت او سرشار نت بوق ....:تمافو ملال بوق



 سوارا ایت فک بر ی اے زا م۴ مخارج ..۔۔نورظ نہا راج

 ۱ ملت برف هک کس لا سشمءاشاطوسدایپ تافد
 نشے کف دب 0 2 2 ناطلخ

 اشاره یو رپ نگ لج شاناوہارمج ےک یدا یگاھب داذاچپ ےک سئادوارماع ہور دوا یی کلاس
 یورو سر مو ایک یب فرط کن است ویا آوای ماتم کن هدر ا مے ڈ8 ھچےک

 رب
 ںیم ےل ام ےک تنفس ارد جمال سنارکسل ےس دالوا یکن ادب نی ناروا اد نب ین باہد الو یک الا شو

 کیل یمنی ع لاھ اید ررر قر ما یک و لے بل ںیہ زاغہایٹےک تان ز ےسا ےنرمالا ناروا ےہ ر ےل ےس ء الا یلا نی لیلادی ورم
 مھ نہ ف سیل نب لئ ا مسا نار نر مسا سی اچ مپ تان اعلان نا اب ےک ادعب ےک سا ایکو ریہ ش وز 7

 رول سبب کس لات رشت لرد یب انب ریبن شیعه بر ار رش ل اعرب لو زا رک
 راس اردک لار نوساز لار اگچ کت نا بر روان 7

 درد پل سا شہ یے رش * ےن عر لاوبا ےک وہ یل اقرپ شا علا اس کم اع ترور یک تهران سنا... هر
 سات ایکو دارااک ےن رک واش نالعا فالخےک شاور نرخ اح ےن دیعس یا سیر نج دمووبا بجرھچ ۔ایک آ اد واک ا ینا سلا
 کہ تو سوا پا ےک یارو دا یکی ایما اےس یا یا اےس اطا یانی ناق ارش کتاب م ےس اکا ےس
 ایوب لب قبلا بهراه بنام لطف شویم داید

 شک داد فر طی شو وگاواوو ایر دانہ وکن اتم نب ارپ نات ےس لاد ردا ریا ںی زانق داوا اخ ےس یا

 نر یا مایا ےک تراما یکن انعروا۔ایکوہ ل اش سیم ںوراگددم ےک سارک جاگ دم اک ادب ےک ےن وہا شجر نب رب ادب کن یوں وا این
 ںیہ و رر رو تشک کریو بررض ار لرد« لار

 پت 01 ا ناروا کت در“ تاودہ کے مکس ات ناف _ لاک لا ید کا شوی
 و

 65 6ی یے رانا 1 7 تے رے اراک
 ںاھتار گی

 شا یک مر ید دیو ےن ٹیک ابا ریہ پے کن ام دات 7
 پر ھا ےک ارد ایک تم تار ابان ےک ارحب ےک می کای جا گی کا

 اکرم کو رھی کپ

 با یاو دوای رپ د ںیم لوھتاپ ےک نار وڈ گنا مارت کت سو شارپ اور اھتودرو باکم ارکاو ماعاےک ناوج
 رخ ںیمروصا ےک رتا ورک کل اہ کد تیت وااو زان کل اما تم کک راد کات تصور ای 1

 اونو

 روا ای1 اچ ے ںاہو کوہ ار انروا یدرمکت دافب فالخےک ل )لاو ماچ تافل نایمرد ےک یسزو ےک یک اروا ےک یا لاب

 ن اپ ےک اے لش ں ویز اف تع امم کیا ےس تان ز لت ےک چ ییہ کس ناشر لار

 روش ےک ےہ زور الاب ریکں یششہکےس زور یک حلاصم نایمردےےک وفود نا ےن ںوگرلھج گر بھت ہارھل تموکرار مارا زد و



 شتر ا لا فلت بروید واھ ۳۲۵ شا ....نورلخ مارا

 ۔ رم یوکے رک ل وشر وما اس ادوار تر وت نا ار مر سب ےک اےس سی ںوراددتشر ےک سا کلا ید
 رواایلرتشراکی جیک ا ےن سا قسم لر کد ےک نامہ کوایک وار نب رب ی ےل ےک ما سا ےن سا درک اف
 ۰ ۔ےۓافرط کل اےس تسرہہدرجخانچایکدرفترمارپ ںویزاغ اجے ا

 / رام نر ایگ رض یی ٹو اھچپ ینپاھتاسےک ںویڈیمروا للایعو لٹا نپا نانخ
 ےک ںوراوسجتارب کیا ےک لایعو لٹئا ےنپا ےس نادیم ےک طانرفروا ایکن اور سم تمدش یکدیعسوا ناطسوکی وخ 1ش وی لار

 ۔ے نو ادب یکے ن گے ہا ساکت ایکداراکےاج سش تر یک وایت

 ےس ناریل ےن رکادا کک اود اچ ج راد تم اتن ایمر ےک واسر روا ےک یارک ی ر چپ برت لوزن وو بج
 اب تس يا و نباتی دا لود پا لب دا ایل این ور اےک رک تڑپ ے الع ےک نا روا کیتی نا
 ی کرک یکدتف رک تاب ئک لت رب ہطانرفم اش کدید ترا تالاب یاب کلا ب جو اش ور ف لہو
 ایک اط اکے رک یی لام اب لاس رواد ےس د بیت ا اتاق رنک نزن سرم

 وکاےپپ ےک سودی ک٠ اپ رب طرش او الا نج ناثع ےن سان کک نج ےس قو نا ایه ا ر مالا نیا نئاطلس کف اب
 ک7 شٹچ ے۹. ۓاجالچ فرطیکط ار فہ ماکاکتنطلس یک ولزا کج ںیم سکس ےک ےل اھم ےس اہ روکے اوب رخ
 دی تافو لاس یب ویت ترابا یاب ںول زاروا دا لاو ےا ےھت کام ےے مموج ںیم دامس ےس ا

 ص
 تاللاع ےک ماچضا ےک عناروا تمولعی کت ہب اخوباردب ےک تافو یک ااھلاولا نر نام
 ٠ ارپ ناطلس۔یکل ایس ےن ےس ےک نا ییرادہم ذ یکروما یک قد ناتو ترقی نم نان روم جاش بج

 ا, 0 نک« کوش اش ایر رقم لو زاغربا جررطگپاپ < سا ے ا ےن یل یا نب

 روآ تب حاص؛ اب لب له 2 رب تقاط اک ادویات صاحب لخ تعللسوکم وتی کس ا واک ہدب رواربترھ

 ۔ےھت ٰبلاغرپ تم

 روا ھا انب وقت شیئر کب یار ار آی کن ا اھت ات اجاربوکے توہ یکواحرپ تنطلسرءانب یک لقو تزشکی کن ار و یلا نب ن العامر توا
 7 دگر ناب ترش نا کا

 ی ا لیٹ فالخ ےک کت ام وار یما ےب ےک یک روا یجب :یدایرف فالخ ےک ہیضحاط ںیم ایم ہں اپ ےک نک نر ناطلسهو بج روا

 اروا ےک وم ڈا ران ہد واچ کز اب زا فالف ےک اےس اطلس لاک ادا مارا اے ںوہنا وا کب طوادا ےک ےنرکگ نج
 ساق« لب 9 رپ تساوی ےس تسود 2 22
 ۔ ںیہ ےک رکن ایہ کی کت اعتاد

 رواایگالچ ںیئادددرینانچ ۓاجالچ سچ اوور کا کہ دادا یغاط تیس وکلا ےنرمتالا ناروا ارب ںاہورک ا یار

 ۔ایگوہ قرت راک ں ونا راس

 ےہ اھم ا یے ارعا روا اک تامعا و ےک a ا ےن ںوہنارواایگالچ فرط کر نر ر لا نہا ناس سینہ ےس

 یکس ار وفود یک مع الطا یک کل عم سا سیر ما الج ےل ےک ےناج ہقلام رکو ہر اوس ںیم ے یہ یہ ےپاوک ا ےن اذا اطا یک



 ساتوکروا لات لذت بر یهو توی هزا ۳۳۹ 2 ...نورلغیاوراخ

 لب "0 ک7 ٣۷ و مانا ےک معا یٹولتم ےس روا ےل ںیم ۓسارےک ہن دب عصا لئارس ےس اروا ےس وہ راح یم تصدخ
 ےس روف جدولا ورک مج ےک یا ےس اروا ا تت ءان: اپ سا ےن یک اید رک اما زاغ ںوہناوت اور ے ےل اھم
 طاتخ ےھت ےک ےن ںوہناوج ی لاکا ےک یا ہور ۔ےئ ےک فرط کارن یاو ےاروا ی رک یم کاو انی اھب ےک یا ےس ں وہا ۳
 جد تالامآررظیاروا بسر

 اے سا پیکر سد لایت نیل ہک جج لک کن امت
 رد ابا کس شادی ا روی لا اوت اب ناس ےس نا ےل ےک ےن ان کرمالا
 یک ل ندراگداپ کیا پ ںونال کے لا ۔ایلرکدیقوکع ااطلسرواروصتم

 ید والہ فر کک امکےک قی فار چپ اھکر ش یی ںوناخریقزود نیب ز ککں وف یکے ک کر افر گوکں ویت یہ ےک یا روا تی اغوبا با

 بج روا ا فا برف ادا اےس ابا ناطل ۳ <ںم نو اپ ےک ولا نابلس وور

 ا اج تا ںا ادب فورد سی لئاود

 تب شاسی مے ناوک ہلا, 1رظ ات نیا ےن ںوہنار چاہ داومڈ ںیم ےناخدیق ےک کر اف افر کون ا ےن سار اپ ےک اد بق

 سا وت یب ںیم نبس بج نارود ےک ہدیزج ہرصاحپ رج ےی یکتا ازفا تزع کت رادح رطامن ایک شر نام شافس کل ا ےن اذتایکرک
 2 جم اپ ےک

 ناروا ید ےس دواز E رو و کو ا رو اربا
 ۰ ایگ آب لاغرپ روم ا پس دو کما او مانا

 ایگال چپ ںاہدذن زا زامس م سلس ےک ےن رک ڈار ر شری دج ےس رد اب یاری طعم روش سوکت او فسا
 7 ںیم فی اوال رواوکت ہا ںیم دنبس ےن سار چک ے آر تار کے وکت و یکن انعو لا ناطلس ہد کک تں اہیایدرکل تپ نا ےک رکب ی ڈے ناروا

 ےس ر رک ل اواو ریلی ےک ساروا یھب :یلاوار قل ےک جن روفروا ام ےن ا او« بدان سلتا تراب ماتم ات کرب دتیدابا

 سرد اب ےک یار دایک تپ ام یکم ےک ناگ اط شاپ چبا ئات ےک ےک ناطلس نادد ےک ے رک رشید ہو

 نیکو ےہ رار

 ۱ س
 یرسصدروا کیپ ںی زا ےک سننا

 مان اغ کس اروا تالا ےک ترابا کور نبر ع نب ی ترم

 فو رو لب یک اہ رب کو لی تترسودروا ےک ساروااتاڑب تس بسر کنترل لول کس ات نار

 یا چ یوی روا رم یہ: شش نااسمت کت ت دم کیادحب ناگوار مہ ےک دالوا یک الا دوس ب ےک بس یکے سیا لیکس ا ےھت

 اکل سکس نا ےہ رھا سکس

 وا۷ شر ںیم یے یھ ورک اف کاره ےک لار کل انس ےن یوم ترامایکں ویز اغ دعب ےک یٰناسواا یکن می ارب



 وکر لات فات بر ے۰ تی زا ۳۳۶ 7 مخارج ...نورلغ بارا

 کت یاری لاد یکایک ی ورق ےک سدر تار حب ےک یا رواتب اع رپ ںوی ار پاجترعہ ےک لارواایگالچ فرططیکہ بسوارمہ ےک ناثعرؤادیعس

 -ایگ آس دنا یورو رم ےس اے یا تایل چوک رخ

 مات ےن یا وب رص لشیکں وناس یں وینا نایسرد ےک ناروا انس تاپ نیز پتے م العلا لا نب ناثح بج
 رے ناں ںوگج نا مرکب تو هنر لر زبان ی ا ےک ھ2
 ۔یداماے

 ےرسود لا- ر ا و ز :تسافو یو ترم

 رھپ دت ل اہ دے ۶ تہب ایگالچ فرط یکہدداذ ےس ںاہدرگایگوب لئاش سی ںودنراککےکر مع یلا ناروا ایگ ڈ ہ دمے ناطلس ںیم ںویئاھپ

 . ۔ایلاتہایاےارواایلرک ت شر ےس یب یک اےک ابتلا لا ناب اهرم اش مد اط سونا

 یک شناس تاس ےک سا سیٹ وف نا ےن قورگ ن ہال ےگ وہ راگ اان تالا نامر د ےک قورق ن ئارط ان فپزورواےک اں وے او بج

 روي و زوم م و یک اروا ناک ےس وہ ےترکل وقوکش نی سا یک ا ےن یا تے لاک اهورکجایاب بم یکی رار یک ا ےساروا

 ۔ایآٹ ول فرضی کرب دلماروا گدی د ترامارپ لوک زاغہاجمہے ہا ےن یا ایگ اپ ےک ورا اطلس

 ترابا العلا یا نب نا ےن لان ی ته ےک ناطلس قور اک تں اہ اش ںیہ د ںی ترا رار نیک
 ےک کراتا تور ےس ا ری د تااپ لوزان اجرک شک خش یورو طه ںیاو ےۓ ےک
 یادو یون نو لب کیا ار تتلو سطل نا لا آٹیلرواایکغ را موت پا

 نا هرز ما تم الاع ےک عو اطاسروا ںوکاےک لاروااگاپ تافد ناک ابا اتم لا انہ یک شرک ںوم ام

 لا ارم نک کارایی اب کت طاس یکن او دت رط یک رفا سپ ادروایارکقوکناےن حا اوہ یئاھب ےک

 -تاجاحرواتیاقک کل ارادہ ضاحوارمہےک نسب ناطلس سی نوک اهدا کر کل اح توآتہب او ےن یاس اکرم

 رک زینت چرت طرشت عمو علیا شویم ا: :تافه لک ابا
 یہ دا پاب ےک یا ند یکایک جیم کرکے ےک یا ازاد حب ایگ 1 لس وک راو تو یو اف رو اگوب تو

 سرد گردو آب لاخرپ ساروا ئل لاجینس تال اوم ےک سا ےئ ساروا یک تصیج یک ما ےس ںوگول ےن ناوسضر مالخ یت ول“ ناپ رد

 -گدم یکن اطلحس یتا ایلن: کر اچ رک یی خت

 لس اما ےہ ےک اع وک وکو یک او یئ اھ ےک ھچئناطاس ےن دیعس یا سیر نب لئ ان گرا ےک نادعب ےک سا

 هدر یو آش اب سا ناطلس بج کیک رقم تقودد ےل ےک ےلاعم سا ےن ںوہ نقی کرم ارب ما

 ہپ تول کک ساون اطلسرواابدرکل کن اوسضر نا رد سدوخ ےن ںوٰناواایلرکوباےسا ےن ںوہناوکت اد پٹ ےگ ںیم ےل بناج یک ا

 درمان وا نوار يا

 ۱ :لض
 ماجسااکک اروا ت الاخ ےک ترابا یکن ید لاددب نج یر ںی زن ےک سنا

 تپ ےک اشا وسو انوا م وق یک اروا ماع روا ت ویب ےک نار نب سزا« کار بع نب شوا بق نب ور نب توسل کیہ ےگ رکن ایج مھ

 نفسی اطلس نر یا لابمایک الچ سنن اےس لاہور وا ایگگ اھب فرط یکن اسم اٹولفرط یکب رخ چپ اھت ایک گچ ستا یم ےب



 سشاکوا لنت فلک برو توی زا ۳۳۸ 27 ۔نورلف ار اج

 ےک فو کیا ےک م قی اروا ید رک اس ےک سادقع اک ا ےن یا سیٹ کل انس تراما یکل وی فاط دعب ےک ےن رک شر اکی ئب یب اھت اسےک بوقت
 ےن ر ےک قرشم لباےت ےڑب ےس بس نی دلا لاج نج یم نت ےب ےس تہب ےک کک کر دایک فرط کا ےس اھا
 سر اش را کب رطعے یکے ار ی ےس اوج بد ےن کفر لوک ولد الم
 _ے ےتوہراگتماوخ ےک تری واع د یش ےراب ےک لاوحا تپ ا ےس ناروا ےھت ےت ی کوی لاو ےھت ےس

 ن دلا لاج ےن ہیر اہک اے فیر ق ایک ےل کسر تگ اپ )فیت ترے لایک فور عنلاوحر نب یوم سی
 نے صا کرب ےس اےس اھکر مانوجاکن ا ےن فیرشیکا جیگر تپ کے راب ےس باقلا ناوکل وفود نا ےن کو“ نی نی دلاددب ےن یب
 ہک یج یٹگوہ تافد یکپ اب ےک نا ایکک یر شا ںیم ےناھٹاھج در اک تراما لی ہا ےن پاپ ےک ناروا موہ لابی بج روا ےک مروہ ںیہ

 ہلا امم ےس ںیم ںولود ناروا یک اب ےک ےس ےک اروا ناری اپ نود نا تام ی لو زن دوا ۔ ںیہ کت کن ایی م
 هرم کن ست ی اچ سٹ انب ےک بوقی نب فسی اطلس رپ هد. )اچ لاپ ےک ہیخاط نت ها
 یا ا /اروا

 اھت

 تک ہک تے وم 7 و 1 آو
 شی طب تورج اس لا لا ےک اردن لا لات تس له قلاده وکب شش و
 وکوجر نب یو نج نب لا لا روا م اوبی ےس ےک لا ذت ایکن پال اپ ےک تی وہا طاس یورک دوبل تار لی ےن ا

 سا ںیہ ےک رکنا یا تک اجر واایگگ ا گپ فرط یک نا ناطلسدحب ےک سلا اعکر ۳
 ۔ ےک ےانراکراگوای داب لاپ وے

 ہد حرط ا یھت اح یکاپ تمطمزوا یگرزم سیم بنے یا یر طی رواد سش سزا شی ھا ےک پان مار ۔:ئ رلاردپ
 ےن وہ ترک ت حا ازم ریتم ےن ملاردپ ن یخ سا اب کس ارد یہ تاند کا اکا ار ماسک رہ روا تراما

 ہپ ود س ناوج ےھت ےترکر قمر یمارپ لو زاغ نا ےک دنان زےسا ک1 ک وم ےک مالا یب دوا الا کت راما یک ا ےئتوہ ترک ریو
 مار اک و دنت تبیب لاک سا آی واو رواہ ر اقلام ےک ےک ےک وم رود ےس ڑراوکریہ وکلا ور جے ڑب ےک کر اوج تس ےس و٢ کا

 و یم قا نه کرض رک يک نیما عر یوا کر ال ترا کیف < سلنا ےک
 تر رو رضا عرا کس ولوو ریه ےترکی مس اهر ارس تضاس یکس نکردن یک رغم

 ولا ن اطا ن موم ری وار وا اب راتاج بر کل اتو یگ ن وہ لوغش س لوک ی اےک ہیعاط ےس فصن ےک یکدم سا اروا

 ناچ وکد بجے راس سا ےن لوپاروا کس لوکس رکا ایہ وک ےنامزےک لپ ںوسوڑپ روا ورسم ےس اروا ےک و: وخشب ےک تاق کک
 دے ذس لاروایاسک اپ تاب لاتسا نااطمکس شک لو یکے س رکی اصوات داع کا ےس توات ییا ےس یک نا مکا شی د اھ چوب

 ۔ ںیم ےک رک ای مکا یج یل رک رکون ڈی ےک ادوار نج یک ںی
 هکر تم ما کل و زا ربا کوک ف سوا ریما س دہ لو سا سیار... ما اکسل ما لو زایی
 لایخاکے وہ اک ںول اے ںی ناےس ےنوہ اےک تیبسیکں وفارھکے ڑپہکک نانا الم نا اکن یز

 2ط یکن اور۰ ناطلس بج روااھقر لاک وی زا ےک شی داد ودروا اھت تسود کیک ا نی دلاررب نیم یٹزوا یک لات
 شا یو وای وک رطیکب رخم ےن سا بم روا درب یکل ا مک روا یکتا کا اے یاو یب اپ ےک رکا ا ےس
 7 ماناوو بج روا ےس ایکن ای ذس مای اپ کم ابا ناطاس شهاب هک بسددایگد اس ساب

EF سست رم ما 
 تارا

2 
 دورا



 ںی و کروا لا ت فلک بر وی ۸ اتا زا ۳۳ مال .۔نورلغ نیا٘راح
 رپ ےاود روا زود نا ناسا کل راد ار اک تاب ا ےن کاما آں اد ھتاسےک ںوراگد دمے ای
 باہ یک نا ےن یا تے کدر ماکو ہوسکا ھی درداایکشالج یمارپ ںوی زا کیم کر یما ےن یہا بج روایت اترا یکم ےس یارو اہک
 برتر نان یلٹ هی اع عادت گل اقا او یکی ارس لای لار

 رک ناہپ یر تلاح یی یک یا سکس وا یکل اح توقےس روا ےک روا استر کن ا ےن لا اتکا. نوک
 یکم توله

 ص
 ین نا نویز ان شان

 تالاح ےک اروا ترابا یا ناطاسن:نولف یلا
 پا نناادبصیب کک تں اہی ںیہ یر زکل صف لوح اےک نجایکب لطںیئآ ےن ترامادعب ےک ےناپ ےل ےک ںوکلک ییا ناس

 ے ےن برخنب زوےیل ناجی اپل راے اہک جے٢٦ اھت او ےن رک لاطم روبرمھکے ہ سا وج جت اس ےک یکام نب جر بدو زو

 جت اسےک ا ےن سنا سہ اھ وہ یک اوہ ودنا ناطلس ںاہج اتا یم بکس ارپ ات ید اع رپ مکس لارڈ نرم نا ک
 بج روا ےک وہ ل اش لو زا ہا لم ورواایداھڑبہفیطو اک ئاوخروارمزو ےک سرو کی ئاروا یک سڑک یک یا روا یک وک کیک للاع بدعانم
 یک ا ےسا نوک انچ وکن یا دعا ےن سا قے کور تام ین اول مودی ےن نااطلس ناکہ توف د لاردپ ن یے
 رکن اب هک امداد یر نت زر کلا لاک ت ات یس ن ایمر ےک برخ اش ردا ےک اروا کرل ہو تع اش

 نیت هچ در پال ناس ےک بن برغم اح یم لا ےک بسا نا لو نارگیل کا ل ےک
 کد تالاب وے انا ع

 روااپاھٹت یب سس رکنی ادا رط کہ اما ےہ ےساروا ایک اضا اک ابل ےک ت کیپ سار اایکر رقم ما اکں ویزا ایم ےسا سی ھے روا
 ییارواف اش لس رنک اترا ایک ل ایخروااوہ شئر ان ےس مم ےک سا ذی غلط اوکن سوا ناطلس نب زی زھلادبکبرضم ناطلس
 راکت مع

 تک اےس او نیکی تاب زاسوتاسےک برشم ام کیا زور... اپ است اس ےک برش امنای زو
 اساس کز ےک ےس رک نایهرد هک سنا مکاھدوا ےک او درکایکءداشا ےس ےن یکا ایا ابا لا
 هنر کک تساوی یابند دون زو ےک روا یاس یار کشش سا
 ےک نا ےن یا وف اید سی شکن ار یاب لک سرت نبا اطلس واں ےس اچ اک رص ای سا روا رک و ۂفالخےک برغم دا

 یا سیر ےس داپ ےک نا برخ مام روا ےگ ورق لس یزد نازل هی موز یو م اےک نا ےن اروا یر یو ال

 ۔ایگآ سپهر اطلس بین نوه ن اروا یکم لس
 کان ب ضم کرانا کنون رقیب گرفتن اطلس به ویو او پ ناطلس بج رخاکل ا یب ےراپ ےک ناروا

 روا ےک برم ل یا وردا ایک ایا ڑی یب ےیل ےک ناروا درگاہ رے یوا ار بدو زو روا نوا بن نشلادبعےن ساقی

 مے تالا نارق ہک ین نک کای لک سبقت اجے الا ےک ل کک اع
 جا “اےک ما یا ن رب تا سال اول مت گا اع اک ت افا ےک لارو ا٠ تاضوبتےک برخمر وار ھتں مار رم سرخ روا ںیہ چک رکن لا ںی



 ر وعر وا لاق فک ب و هزا ۳۳ کالج ....نورلفن رج

TETہت سر و ہت ےھت ھی  

 بس روا یل ل نسر وخوا کل اوجاےک نا ےن ادا آل اپ ےک سا ترا کل ویز اف دامناتنک لا کلم ےن ۓارواایدڑوھچئوکے العا

 جنب طعم هو کک ہں اردا یک وص تای انکی رواہ ارقار ےس ی ناروا یل ےس شار یک

 مک نر ط یکب رختمو رشک ناروا فرات اکنن ورد ن بام الع بانک لوم

 اکی لاک ارگ ا ل اوحا ےک

 ےک ہقلالج سیم ییدص ںی ةتاسروا ھت آر کی لاکم لفأتقو ےک ین الج ے ںاہو ۔ےہ ہیلیشا ہو لا یکے نا ھکےک ِنورظ نیاہمالع:
 ارگ 3 الت لاله 7

 "اه. نور نب نامجرلادب نج می ران گن جا نج نب نس نج گن ہہھگ بھن نب نشادب....:ہم ان بسم اکن ورد رب
 ہدایذ ےس الاپ روک ن ےک نا کے س یک بات نکالا سر قات ےک یکروا کیک ن ورلغ اوس ےک ںویموآں د نا ںی ے راپ ےک بن
 ست هلساو آلت نان ورلغ یک کچ ںیہ ےس وہ کز تج ے یوم ق اسوارعت ی یتا رق ےس

 رہ ٦ںیہ ےن ید اب لس باص لا جت لاسو تام تم تب اوایل ارز اک خر از :ے ںی و

 (ےاچ ہہ ناپ لش ورش ےک باک ایج )ید ا اسب

 ر ب یاو ںڑ ےس یش ںوراورس روم ےک برک تاچ گڈ ڈر جت نی لئاو ےس ںیہ عی نیں یم تومرطت بن یئروام.... بو
 نہ لاو نب قورس نسب ساتن شن را ا باتھ ب کولا ےس لمم یھب یف اک رہو یک ماا روضو اب
 درک د کر عح ددی کک کر ین رم نئ کلام نل ثراح نب لی نم کل ام نب یکدم نب فوت یب دعس ن: فک تہ ثامن ہیر کہ ناھ

  اطف ن  یگول نکہ کیک ام نل: بج ا نب ما رلق نی فریش نج یولن یی ز نب سش مر فال تار
 کاو فرح ںی باتس الا ےس لا دب ہر وبا رک اکب سلا ۔ے انب کر بلد نقل راز وا قاب. :ر لاو
 گراپسدا لپ ےس ےک نا ےس اپ روات ۓوہرضاح سج تبع فقط پارت لوک جان سیکل شک
 دم گم یر ست لپ را ات سارا اشنا یار امیج رب رداچ ار وا یاب

 وات ناو لو ۔اھت اب هک کمال مکن تکست لود ہی واعس تر ےن ہون پآزین
 0 سا نا دارت تفت یوم تره زی وی ما تفت اس هک وام تیز

 ۱ اید رکنا ےس ےس رک وقرواابدرکس ٹاور ہطع ےناٹپٹٹر جنم لو نانا زادے تایم لذا يا ترض

 هم اش یر نوش نادر کن ات وب کتب کرم نر یی فوکب ج ....: لاک فرج نیب لو
 سس یا ےکٹٹٹڈ ہیداعم ترضحروا ایکڑ چوک رخ رب انس لس ایفا ہوا اس ناف ندا نا لقا

07 9 0 

 نالو ے وہ شاد ے قرشرواےہ تا ایک شالوا یک ٹر جج ب لاو رک اک ن ور لغو ان اکے اتما نا :ےار یکم زا نج ۱

 ۔ےہ رتن یب لو نب ثراح نب نج برر جم ب یب رک ب باخ ن نام نب نا نب والف فورم ادات م اکا ات اداداکوک
 نوار. اقا نا نا را یشدالوا یکن اہک یم تت رکن اب ام ےک ناروا م ا



 لیتوکروا قفل بروی هوم یی زا ۳۳ خر ....نررظن ات

 روا اروم رنا وج ق یک مکے ںیم ناروا ایتوالوا بحاصهوروا_ تی نع اع اک ن اک ں ب ےک ایم یا ںیہ ےڑوت

 نج نب ہم لا دار اچ اکاروا۔ رت لا الا نو الخ نب نان نب دلا نج ولا نب بلادب ب ا ہت رم او خوبی لس
 اھت ارب

 ناپ سی ون ز وا ی و ی و ی

 rt ام

 A شست یم وہا کت وم ای آپ آل مم لینا نان ب نوالخادادارامز بج ....:فالا ےک سا سیٹ سلنا
 احب ےک اروا یر رک ی جن لیکن اب نوا چ فر کج ول اپ سد لج ذس لاک نان نوالغ
 ےرشڈ ےک سئوکیلیمشاددا ای ایگل ھر ہدعولا ےن ناورمدڈنادبحر صا ۔ قو وانب روش لیس( ںیہ اوز ٰیلاد مشارپکر ما ےن د لاخ
 یر اےک رص یری دکل سرای گپ ا ےس رد کرہ ریما ےس تا نایک رب امر ےک تڈ ا ولار ںی
 ۔ےریئاو

 ںیہ ےترکل قے تعشالا ی وکلا اگر اچ نام امت ےنزیس نا

 ر ۔ ےک نج دب فرط یک راعوشروا توافب ءاسقر ےک ہیلیمشار دا نر یکں وت یم ینا یم ےنامز ےک ہلئادپعریما بج

 ۔ںیہ لہ جردوج۔ےت ےتھکر قے ںونار مگن ؟ اسورےن او نی ڑب فر یکت واطبہکے ہر

 هی تافاض کس لار وا لار قریب رفتی راک ون وطن... ار گا اکہ یبغولا
 ۔اھتاج ان یا اکتاضوبتھے ڑب ےڑب وک مال الا نال یو اتے ںیم ںوگولو درک مےک تم واق یم یط قی ما اتپاک اروا۔ےت ےس در ےک

 ۓ رکن اب نایض ناس قد آی اند بح ان اکے نار ھگں ا ےہ اکچ وہ چپ رک اکس ھت تی کر ادرس اک سارک ا: ہت ناک اکی ورلقونب

 ںی ےل تس ای اطلس روا یک اودرکرسےےک ےن ارگلاچش ارگ نیش اجناس یا ںی تو ادارن ور لغو ں

 ہیایجشاد نار ھگاکن ا کت ت فو سارذا ھے سٹ رم ممد کے نایب اک نا ناس ترا سر اکرم ا لود دنا... 7 اک او

 لر شام کس هجرت مت

 ےب ےک اکا ہما ازین رقم او اکرم اگر اغلا بک ما ذاکر ما تو اقای ڈرو زاکنتف یم سیدنا لٹ ان۸ بج

 _اھاآںم تاافکی کی ماروا۔ا یک یر

 راه کن ایم ای درک ما تک ار وار یب ےک ادب ییما ےن ںوھاروا ےن وہ ٹکا ےنارھگیب کب... درخت
 ےناج ےل ےک سا شزفخلا۔ایکر یہ پ ےناج فر کپ اب ےسا ازاد دایر رام اکر جمے ےن ںوکول نا ۔اھتاہ ررکل شزاس قامت ےک ارم

 ںاوچدا ہد بایماکود سه کشا مے راب ےک ل س ۶۱ فال ران قلا به یه یو راد لا مارا

 نا یادت اهن ناو لغت و عرق لا ورا نو غزل وزرا اي یک ی شال اعب
 -ایدرک روک روایات یار وال رگت عطا کی ارایود 4 نوای اراکذ سلب هرش لا ےنیما

 ذیل کاپ رک لات ناف سیما یکت اخبرچ ےن ںوھآ ر عبر کپ
 لےت ںوھٹوکییما ے اے لک لابی یوم فورست یم گنج ھتاس ےک نارکالجوکب ابساو ابد وجوہ درک زو و ڈو کر اید رک لت

 دلیپ مکس لات نفس یار ایدرک

 ےن دقئادب حی ما ۔ایدرکسل ا ےن مکے سا یی ر ںی یتا از یول کمان ایج سیما کا یارک ی نر



 لوک و یا نمک برع یش ات زا .Prr 2 نورلغنتا عترت

 ووخ ین با ےن لوول نا اید رر رقما اک دون اعر اد ہک نب ماشہ ے مس ںوراد تبار قار واایلرک ل وتو کاب یکن ارپ دون ےک ی وخ
 زر مس ساک اسم دب ےن ناخن ب بی رک ستا ایدرمکس نکے بب ےک ماظر واال م اکے ساگر

 _ایگن کےمادوخت ا ذب نوالخ نم پی مک

 زیایگوم لام فرط یک کی امت ےس ایکن ای ےس یھت ےن دیعس نئاہ کلامی )دعب ےک ےناوہ ےک ہللادبع یگ اھب ا ناک ن: متا
 شا ربا چپ ۔ےس ات ری تر لع ےک کک دنر لیٹ تافاضم ےک یارو ہقلام وڈ ناروا لر راد شر یتا ےک یاب کذب ےس بس ےک یا
 ایلرکک یر شا ںیم تطلس یٹپارواایلاب بان لی تال اعم ےپا ےا ےن بی ہک اگل ےنوہ لام فرط گن والغ نم پی ہک

 ناپ ات شے ور تواس ےک ناز اھت اترکاردیپ تالاکضم یک رط حرط ئل ےک نار ااھت ارگ یک تک :بوگد ڑود
 یت ےس ترابا کہی مرا ےئگ ےچ فرط یک یشاربا گول ال یچ ےک تالاح نا۔: لڑکے تقف سم ےہ
 ایدرکی ھب علی کںوگولراشرسےس تر تے سوا یگ گار یابی
 فتا نوین چه ےتھکر ترفنےس میمارباروا ےھت ےترھج اک تبع یک ادبکی ما کوا ہک
 دیو مپ تا کیمیا ی ےک اب ےک شابک ماگ کس ی اروا یدک

 ےن رک لا ےن میر اروا۔ےہ ےس شب ںوتای ڑب ےس بسےک سینا یش نو ٹیکے نیکان یک

 سیم تاقیطوکسار و یتا نو دعاق اب ےن لا ۔اھت رکا اج ای آں یم نایمرد ےک ای شاروا سارا یا نا لک تا نوژوک

 اا اتر اکی دہ ےک ےک دولپ یم ےنا اک یوم فلو ا رک: فاقہ ہلا کاما کم

 ور شود یک ا یھب ن ء آر زین ۔اھت ام آل یی ےس کول نت ھت اس ےک نا ےت کد دف یک اء افر شوج زن ۔اھت ناورکف یر رھی پا دمحم اک اے

 ۔ایاپ مم اغلا ارس تہب روا کوری یکی ا این اہ فوماک لعل یک ہد نازیہ اید دهم کند یورک

 لئ مایاہیقا ےک یم اونب حرط لا( ےہ ایکن ایج ےن نایح نئارک امیج )لہ رش یلیلشنا لمس ارم کیو رو ارم کی ورظوخ

 ےک کک غاوج ےک تا کنان سال تک نا گیم سر تنه هریک یوم فو

 ءارزو اوور فا یت لی نوالخونج ےن نا قی لاپ وبا رط یک رپ ںورنشاپ ےک یار لر پي ساکت بک بم
 نیا گن ہی ال ۓوہز ضا سی کن یاد ےنوہ ھتاسےک قلا رگ نا نوا ایر رم ورد ےک تموت یک اروا یک

 رم ياد یاد ایکن والخونہ اس ےک دا نیا یم گنج سا۷ ییا فالخ ےک ہقلالج کوم ےن نشا: نب فسپ دؤادابع
 تنیس تار ری ند کر یدےد لوتشونوآ ال ات شرب تيم ال ےک ےن کب واخ وک ونارلس ےن ہئالج

 ۔ے وہ مہر کرل تک ناروا ااف توات کوب شرف ا اپ ہبلخ ںیم سینا نیٹ مروا نیم ات نب

 ےک نیب عو تقوس اون ام نیئابےس بت ےک شوز روا یارک رپ انا ےن نیر دص بم بیو :فالسا تر رفا ےک نورلغ دا مالع

 یک اک دنا یر خسروا ایا راب یو قابا ےن نرم ھو اھتر ڈی لات مولعیکن ا صا نشرادرس اکداسن زن ےھت یب ےک ساروا نک لپ ئواشداپ
 اھت ل وج لیس ناااکف الا ےراوج شی نا تقو سا۔ایکرر روک کاکا کز ےس ےک یار حب ےک طور یکتا

 توا رود ےک ساوکس ضا نب دحاول دب نب یی کزولاریم اھت روپ ےس مان ےک بسی ےناداد لہاےرامج ےس بخاج یک ل اہ ست
 ےک لک از اھت ایکو م توف یک تم وکر ےک یارک دانی ہک یل واک ا یدعب یجب ۔اوہاردیپ کلی ان یا کب اإ ےک ئل الج سیم
 ۔ یب قاے بقل ءافلکا ا۳1ی تواووروا۔ مترو ما کنه یک اھو د ےک

 ويلاه ماکت لا ش مارا لر لیگ لچ فرط یک تیرا توک مو ڈاکو ایم ارب ...: لی وایما

 ےب تر رے اون



 ۱ وکر وا لاق فک بر اتے زا Prr متر... نورظن تم

 7 لوڑاوا )تسکین دوم لی ں ما نارود قت این نر اتدوخ ہت فادداایگوہ کٹا ےس یراچ رپ تاوہسی کن ملا دب فہ ںیم

 روا ےک ل ککے ہیخحاط دعب ےک لا ایم هجا کل ای « بار طالب زنا ایر ید هدر ایک پ نیب دحوم ےندوع اروا
 ۔ے حا: گگن ایج ے ےتالع ےک یل شارواربط رکج کک راپا کم ۳

 ح_تروصلا ایل ےک ےن رکوہ اہ وکے تالع ہقب ےک سنا ےن وج رادعلقے شنا برین رانی نرود یا... کر نا
 جز لئاش نلورفونہ روا لالا ردسونہ ہہ زوونہ چوم کا وب م یر وش ی ا ایک ر وخ یم ین آے ن یئدوش لئا ییا ئل ےک ےک واز آورن

 روا ںیہ درود ےس ینا تب ید ترفلادو لاملا ین ہک دو روضمروا یکز اب زاس فالق ےک دوم نارکل تا ےک روش لا سمت نبا
 ایک قاقتاےس ار یک ا قلعے ک ںوربش پا ےن دوش عا یلےنوانپ سی ںورہش لکت ےک ںاہدروا ں وڈ اپی تا

 یکن اوم نیا ےن یا تے تک :ںیہ نکن وکلا
 شام دنیای رکت سه کس دنا ین چای کر اہ ےل سلس یی اکیا یل رک سی قد تارا و تا
 2 7 ےک نار یک

 ےس اے سوکر ےک یا روا ریس زف سر طی ایات الط ارادات وک نر فنا ہیلخروا کک نج ےس طاری ی ین
 رگاچ ںیم دیبسروا ائ ےن ےہ لیا ناوالضونبا ذیل. ںیم رک مایخاراکن ا یخاط یے گر ڈ نون شپ ٹپ ےک تالاح ناس ےگ راب

 ۔ےوہر ھم

 ےک رک ر ےس یا :یراروشریگآ بک رح اروا ورظونب

 ایل جلتا ےک ند الخوخ وا یک شر ےس عا اک ویڈمروا ںویب ےنپا ےن فرحا تے آیس ج نو اظو ۔اھکر ےک عت کک اس ی لوقرط

 ےک زن سازها بمب اقا آلت توست وا یر نت ساواک ستار نوار. نم نت
 . مشوب ےس اپ رک ولار ہما ںی یاو روا ایگالچ فرط یک رشم نت بکر دم آں خوک کہ نک ےس ےیما ت ایگ ایک ہک ب کت اتاحا ےک ف الما

 اوہ توا لش یارک ا کرولا عا ید یر ابروا کس رقم زور اين امار لار دا گاف تم کربن ما لو تقابل
 ۔اوہ نی ںیہ ہرواایگاپ تافدٰل تول رک ن اراواراھچ روا

 نی نت نر ادا ےرامہ یھب متن راس روک کپ اب ےس ےس دک و 2 ا یارک یکم رفع
 ۰ رک کال وکر تے ناب ز تاتو" یے ۵م اقای تن پا یاد ایگررت یو یواکر

 ےن ساروا ۔ایمگ آں او اھت اب ناو یتیم ایا راک صصتتمنارود یا انب یلاووک یگ ےب ا ےک رص. :رصحم نبی
 ےک ےب ط ےک مع ترم یکن یر رم وک شب اداد ےراوہ ےن لای ایک نا رر تف بترا روا درک ل ورخ( گیتس
 ایدرکر قمر پ ںوم اک ک تمولکع( ےت ےترکاید اجضا ا فسا کیا لی نا ارکیلبرادلیااتلس یاوج ام
 ایام ہہ ا ےن ںوھا ی ئانچ

 بج اع اک تپ ی واک اکر راقب ےس ےس اگ ق ب رت ادچ ےس اجے یتا اولا ناطل سر... رپ ےدہکےک تبات برقادج دک
 فرط یک الف اراد ےس نایجاد 00 +0 7-0
 _ایآٹ ول یاد

 یاروا نامید ایر کس نا رام گربج شف ست :o لالا



 تورا لات فلک برعح اتو زا .rrr e نورلظنتا دات

 اد ورک کف نواں یم یہ نان دیقاکھ شر بب ذو ہض یر تجاح یک ما بج ۔ایکہبلاطم اکب ایساو اوم اے

 ےک تم ایگالچ ایم ہار ےک ںیم ےک اروا اح اوبا ناطلسےس بر قادجساراوہوجھشاڑب کار ےک تالاح نا

 بج کی جی لک ےل ےک تعفادع یکوراوپا ناب کرکے ںی ف تہی لی اویل تر گوکاداد ےرامج ےن یراظلاوا
 ر کک یب یتا نایک اب گچ تاک اب رگ وا صد دارا کج ها 7

 گم کا اتپ ںیم ںاتس صاف ک ایر سیب ےھت یھب ال

 یھت آتی ےس یک ا ےک فاو انلادیس نی نیوی اھت اترو تک ازافیدارفا یارو اتے ںورشیس سض ها یزازاف

 قفل شی نیا رچ

 07۲ یل آں ئار ے اپرا یش ےک یز ا زاروا رتا ےک سقیم او ووت کن ولف بہ تاب یبر ....:نوردکحت نیم
 تہب روا اھکر لاش ےسا لی نیبدحئاق ےنپا روا ید ںی دارت اہ ےس روا فایل یکن ود نج ھے ن سا تایم وامر ا و
 یوم تو طب لر صرغ یا ید تی ون ور ظ نم تم ہہر! ےک کز ا اروا درو کت یافکت لا رو اے راس

 ما نت یک رکے زا اف ےئل تم اه لا ابا دیصحیو لا اپ اک ھنتس ایہ ےک یارب ےک صتا ....و رییصعوبا رها
 ای: تونل اطلس کتابی نلاع یا ناو رنج. اکرم بمان ا نبوی ابد

 نال اھکر اب ب لام ےک کر بو ت زگتہاس یئاوکن دل ہن دلاخ ٴ؟تموکیکدلاخر یمادعب ےک ریصحوا....:تصمولحی کد ملا : رہا

 -ایامر ما یب ہنرواایکر رقم ل ئاع یج:نوکن ورخ نب

 کن ود نج ھے ن یس دبا۔ ینگ تول یک یلاوکن بک وار کک ت اہ یقاب ۰پ لاح یا نودلخ نب مم ....:فرط یکہ رم زتج نوری بری
 ر تن فرط کے ج ےک عج الد ےاروا کب لطتیباغکرن اراق ےس نودلغ نہ ھت وت ایگوم برنت یبا ےس ےن ےک ںوبرع بج رواایل نو

 تاب نر چند خشن اد ها ید کے ل ک سورس لا

 -هسدماجا ا ےن اک کو

 ی دا ضب فش کا روایگالچ فرط یک رش: نودلخ نب ایکو شام زاکت مولی لایا بج... یش ٹول ہاوےرواو

 یا ناطلس۔ایگو نیش یر دا یار لاو راک لرد شی ایر خاک ردایو دنیخآروا کس لو نرو

 ابرار یر ب2 تملک ماچ درب سا اطلس ےد کلا 0

 دات نکس تا شک اب ت یوکے اھتاکچ ھڑج گندا کیس بت وب نزد شب با

 ےس مان ےک رد زھلا کوہ یکدرکرر :یز علا دبا جیب حجام شوی عام بج کے ایا ےن زم ن رون مک .: ایی اکروصت/ن تب

 ۳ 7 رک ےک ساک وا سرکه تا تسارگ چو یا وک ور نی ادا ےریتت ےن ناطلس ذنایگوہ توفےس روبم

 دژ لاع ےنپا ےس ا ےن ناطلس ذت یا اعم ےن نوریلخ

 نکس انلاین نیو نر اکسس یا نظر رتب جارار کا ایلو روش ےس سا ےن ناطلسرلچپ

 تو تکاب یقه فال نو نخ لخت ید وا اے اروا

 تاپ ناب 1 اہک نودلغ ہرگز ید تا ےئل ےک ےس ہک تمہ ےس ودل نبات کتاب جو نامر

 راہ کس ارس نوای پرش لون نج کے ناطلسر اچ بار گرد قپےدیع لاس و یک کام دروا تایصوصتو

 اید بجای



 تراک وا لنت فلق برع او ایی زا rra شل... نوری دات

 اتکا اس اہک اواوےرامج نر لعاب کا ... گو لا ناطلس
 : لتشاهس آف نتج شوضا رسا

 داد ری نوچ ایر کف مر کوچ ےس ارے رمز الہ روارا وکر کوبا نم کپ اب ے ر یم وبا بدلا ر
 سارا نت ورا کل ساز سا بار زن یی تیمش لاک 0
 رس نوح ادا کر رازی رام بے ر ون روا ے لور وہ ود ن روا کولا ت ترادےک نا ےک

 روارعشزی 1 گر ید ںیم تی کپ ار مزا ایگادپ قر دن ا ےنپارواایکل ۱صاح مع دلاو ےریم و اما شاپ ۱

 ےک اروا ےس ےناو رکے یش ےک راحشا اپ ےک سا ش۰ با ںی نامے ریروا یت صاح تریصب تان ینا اے رش ن وفروا نوف
 اوم توں فراج ن اط کے ے و راے ے رک لر اعا اس

 ےنپا کک کں ہی یئلاپ شزدورپ شیدوکی کم حرمدلاد ےنپا ےن رو لو شش سنت یار اب تایپ یری ..: یر
 _ایگوہ ناوج کس یترلاو

 نکس شنا ںیم لسا شارپ ادیت نقی یرالا لزٹ نب ھرڈنادب وا ذاتسا ےن شیروا...: ذاتسا ےرہیم لیٹ تار قاففح
 ولا هما تو راي ام مکے ام ےک ر مضلبسهللادگوا- 2 تر لیٹ تافاضم ےک ہضم وج ےھت ےس لی ںونطبالج
 رب اوین ق ےن ںیم بج ۔ ںیہ روش یشاساروا مکس شا ھاالل تیر رتا شاپ ذاتسا ںیم نک آر ق اک ئادبع

 ایک ںیم وا کیاوکخ ئت اد رق ےن سیر ۔ایانس آر اھو رفا یم ں ومن سک1 س وینا سیم تاق روم س وتار کا فح ےس
 لس لر - یاس شا ریو ی نآ آر تے تیادر یکن ا ےئوہ ترک عل سیم لوتآر قں وٰود یورم ےس دنیا مر بوقت ماما ےن شرک

 سوری نا ےن فا وازو هک لپ رلاریکولا( ے یی تبامکہ کج )ینا( ےہ لٹ تان رقیکہ یم اے ری یش

 ام ےس خویش ریخو یکرطب سا تلاواذاتما یم ےراپ

 "بات یر لار اے ںیمرھپ یک یب لیک تلال «یصفاپ [نام پا اک کٹ یجداحا یکد یاد نکا اطوم ےن سیر ھُ ار رو بلک

 ۔یک جی ےہ لہ ٹیداعا یکدم ہطقخ کج“ دیتا بان

 کب شجاع نبا ںی قف لوصقا روا“ 4 بانک اکانت شعب لاک راس تب تساوی .....: ںی رو
 کک نداد نا نر ار باک

 اے ییا تغ البو تح اصن )تیم ۶ےس ہا ارا ےک ی توان اس لش اردد کا: وب امار تیم ۱

 یا لی پت نا زین ےت تکر رجرد اک ت اما ںیم جن یل رکن شادی واش ںیہ یھب رم اصح یل رکن ہللادبعوا غجےس شوز سا

 وگو یراق نا ساب ذاتسا کیا ےر یم زین ںیم یھب ازد ز او ش نھ ڈا وبا کیا ےس سیم نا ےس یھب رش یصاخ

 ۔ںیہودنز لی ست یھب با ابحلاوا۔ےہ یھبح رش یکم حڑ دہن ےہ لی رد یک ٹن پیکج )ہدرد دیت ےھت کر یزید یب

 ںیم ۔ ںیہ ےس لال اسا ےس مگه ده ما بارد تی ۶ش لور نیم رش ڈار کوان ......:امتسا ے ر١ ںیم با 7۶

 اچ ایدہ روش ۴ے کدہ راعشا ےک ےن لوا ےس ابر | ملت اہل و اھق تب رات اج سا کس ناو نکن تور
 رژه کس الا باتکه ارام کس روا سا ںیاتکےچچ یکراعا ےن سٹ

 علا بات کج رن شاپ اکر اج نگل نی دلا سٹ یخ رول ال ےک سنز ریا... اے ر ل ٹیدح مع

 “یو لا با نرطیار اوہ تلے گر حام یا بار ê e ام ما یا ےن نی ںیہ فلومےک



 ںی و کروا لاق فلک ب۶ ے۸ ات زا ۳۳ 27 7 نورظیبا رج

 تہب یک ف روا تیبب رعب ےن ںوھارھچب ںیہ س یا ےس یم یا شش ست چاپ قا کی دعرو یکن کن آے غور
 کرن اتے مارس 1ںیم ےراب ےک کراشمروکزو ی لو ام فست زا امام ےک کمول تیا رز ید کیک
 - لب یر زاها ابا تع ایا شاتر و هشت ل# نا

 باروری ےس لء الم نا یک تف مے تم کمال لا. هم اس ا ےریم سیہقف مع
 روانو رہ ارق“ بی زا باک باک یکی وادب دیعسیا ےن مم ےس قلاب نو یکسان

 ے ناروا اھت ترک اج اپ ےک ماس ادب جلادیا ٹا یش نت ےتپا تیمم یلاھب نا لم نارود یا ی یکلاملا باتک
 ۲ ےک لا نورد یاد لات یک "یوم "بت شا کا مالش ےن سیم سیم ےس رع یا ۔ایکہدافتسا یناک ن مک
 ۔ےۓئوہ توف ںی فراج نوعاط اضم ا تک ماتی ات جن کین اطراف ےک یس مته ی امید سا رط

 یا بیا لا سیم و :تعامج روا کی یکءالع
 یک وا مشن یتفم کب رغم یم ء لعن ا اھتاترکل سصاح تیشزوو ےس یگدوجوم یکن اروا اھت اتکررضاح یم سیب اور لم نا ناطلس یک ناپ ےراہ
 ات ارگ اہ سم سک کا ین نرم اکبر

 ںیم یت یک نر رخ ان راما ی وا ابتکار روا بت اکا اکن وا ناطاس ےس سی العنا
 رانا لمس اب شید ناو اما بان بی تمایل همت لس شاپ راس لای
 ترس نو دروات اوت برا. تیم فید فردا یل تزاجا یکن ا ںیہ رب شاپ ھی وج پتکی رر اہتہمرگددوا پاتی ک

 ظن ک ںاہی ی یک کف وک ا رت تاب سمر تس کی اتش تاک رویش ےک ا سیم ںو اکی گرام تہ: ۔اھت سرد
 _ے روج وم تہ ال نون راس تمتروا پا .لوق تی مروا

 نر تی مج نا ےن سی ۔ںیہم ےتاج ھم اماےک ءار برخ اب لاوبا۔ ںیہ ی واد 02 اساے ر یمروا
 روا ےس اس ےک لا ےس ںیم زون اک رک لوک مارتن ںیم یب ےس قی را لاو تامار ےس اے ل اھ ڑی دیم

 کلام یکم اع تاج ناروا سی لات کرام تہ یک

 ناسات نیاود سیہ یک مر بارون ےک ہل ہیلقح ولعےس ںیموزجت ...ie f :ذاتسا ےریم ںیم تالوقتم

 سیر یر قمر دیک سام تسر اہ ناو سبکی راس تبلت ها ےھڑچ ناورپ ںیہودواھت ےلناو ےٹرےک
 تا الل ےر اےک یک ےک ںاہ دوا ےک ےلچ فرط یکق رش ۔ ایک روا نادر ےھت روصحف ود یم ےرصامپےڑب ےک ناسا

 پوککبکبتو ك7 آںچئاوروا ؟ تپ اہے رشات یک لے ہم یھت راھ کروا کاک ایکل اد نارگک

 روہش ےک نو زوبادیتاسےک نرو لب چالش ل ات دوا سیم مان لک یوم یو نیاز طاق

 ۔اھڑپ ےس ورک ا

 ےس ناممکن ادوار چک آں او رکےن وکے ریت ذے ڑب ےک ہیلقن ہیلقع ولی چر حب ےک سا :ےگ ےچ ہرابود فرطیکب رخم یش ٠

 تر فر وب ارام ٹیدالوا یکن ای ز نب نا رخ دوا ناطا کنسول فرط کب رخ
 م روب ابو ےک ںی شار مروا ےگ گا ارب فرط کب رغم ےہ ںوہ رر ب قاپ یوسو کودک مت ترکہ لاطم ےس روات

 یر ابا لث دعا رواج لصاو ہیلع مول مارتے سایتلاوبا ےن دن ادب ن انچ - سد جی

 رجب ٹی ص 7 72 رکا رها صراط 1لول ۓ وہ ثراو



 یورو لاق اک بے تیا زا ٣ ۱ مر... نورظ نم رج

 لب ورا رسد اطلس هاشداپ < برخمدحب ےک لول اسیر ںی رک وک مولع ےس ارپ کا راد پکو باک تیمور کک
 دات و ا د تم اتا سر شے یر وای

 ته يلقع مون رود شتاب اچ ایرکل اغ س مے یک اے اروا یر کیل اهانت اولا ناار
 ان fh ںیم قع مولع کوا ےک ورد ک بل بوق وات یم برخملاروا ا

 اس ےک یگہندعاق اب ےن ینا آس ھتاسےک ںوراگددم ےک ن اوبا بج یاران یورک ئل ھتاسےک باک اوکرخ ضا شمع اچ
 مولعےر یم نی یر یت ادوار کفک کں ابی سیا روا نوع تک, نم نیلے اے شرچاچد مزار تو نا
 رک دیاگ

 نہ فول نہ لار پک اقلاولا بحاص ےرامج ےس یم باصا ےل او ےن یش ںوراگددم ےک ان نکنم ....:فسو وک نب ارب ا اقلاوبا
 نداره 2 رک د کک تم رخ یک لئادب ھما سیر ےک ںومتاکروا  بتاکےک ناف ما ےج یک, ناوضرنیافس
 ل اکب رخم ول روا تیبا ور تال تح اصفر کتا واز ینروصلوخ کر چو تل کمک ت کی سا ناد

 اھت اتحڑپزامنھتارس ےک ناطلستاقدا ازش و گکچ ایدز رف

 ےن شیرچ آق رپ کتک ات رابرت تینا فست بر بس ماچ
 1 ںیم نیب ںی ےہ کور سا

 روا اہک ورک یارب نون کود فرش صد یکل ا ےن ےہ رخاشاکس یت کو وج محال ابا یھ کیاے رام کو اتے ماقا
 کرا ۔ یک ردوج سیما ہیفاقن شو یکن ابا ناطلس سمو ريض نا ار ونار روا ےہ کک اتات اوف کور

 _ےسایکرکذ یھب اک الخ ودرکرس ےلاو ےنارھتاسےک ناطاس یش عدم یکن اوضر نا ےنایگوت نه اکپ وہ رک اک سا نا ےک اطلس دا
 : سلب زجرسلو

 نوت ییا کن اورکہ کا کوہ نی ےب رواایدرکراکاکن افر یس ےس سیم بجانا تقو ساوکے نام ز ےنپا ےن ام :مجڑ اکراعشا
 ینا ماظاےک تروم سم و اک واب انتم متا ےک ناآرقروا سز تا لوم رتا ےس کل لب یت نیلا ںی داوس
 ےس ارون وہ سفت لقا کی اروا ار اک آروا ےای درک فاضاکن اقرحتاسےک لو ےن یضاقکنویکے ایکل کوک رت

 یاد زی

eTنالہ وار یش یل کن اروا ںیم وت لکا ی گاہ ےک ں یی م ےہ راپ ےک ءال او ےک ر. :: آر جد یک  
 شرا ےگ یی رک اجرت ےک کو ر یخ ب ماد نا وا ش مکس نازی طوبی ندا اھ
 هدول ےس زد ںوم اچ وم بایماکں م برق روا لکو ےک اا ںی روا ےس ہناوبد ایکن سیدہ ع ست روا۔ اتا ےس راپ ےک نمک اربع

 ےرامہب ےنرع اش سئارھچن واتر تب بسے مکتب کن اوس ناچ رک اسب ےرصد یس اوس ےک سنا ےن تالایخ
 ۔ے یقار یگ ںیم تی کوہ ےہ مع یجب دوا ےس اتھکر تبحعے شو تند اہک وم ےک الداپ کت اب نکا یکن سیتادب وی ئوجر تسود

 2 نوا زین ںیہ ےہ ر نرم بار کیا ار مکک ول روا ںیہ جج ےگ سیم شوک یک یادہہدرکں وہ اکی دوکں وگول یبہکئالح
 ۔ںیہ یوم یھب سم نس اد نیا لی ر و لرد لپ 2 ےنپا ےس سا یی ںوہاتکگ تیز

 طناز ےہ بناج کوچ ےہ ںاوخ اک آس لیک ت اشیا اب کس لاری

 ۰ ۱ اراک سل ید اک وزٹرورو ہور کلا اورام



 شتوکروا لات فلک بر ی د اتیا زا ۳۳۸ شکل ورغبات

 لپ یورو وہ لٹ سو وذ کک نج ےس ناطلس ےن ںویرع مزا آےک ہے م۹ سش نادر یت بنو اب ا رم یھ “نات

 نت سحر وا اگر سکس لولاد یک مچ .ایدرکایافص اک بس ےن یا قت ایآ راس نوع اطر چپ ۔ ہد بای اکو
 _اوج لوٹے جوا یی قوت اسےک دملاوے رہ ںیم

 ںوع ات شاپ ےک ناوج ادرک لر دما نا ےک نوا ناطلس ےن ست لئا تاج کر م اک اوربت بج و :ناورت کر
 ناو هر درک واب فاظظ ےک ساےن نیا 1رفات نیا سی ص عی اےت جت ر للایعو لا ےک ناطلس ںاہج ۔ یوانپ شی بق یکہف اف اراد ےن
 تالاع ےک اطا ایج یر کت پھ ےک ںی یارو اھت یک رر صا اک اطا ےک ںوہ روا ءایگال گچ فرط وبر تک لےے

 ۔ےاگچ ۶ ناایم الیھقآں یم

 ساس و رغ یا اک رک رے رک ایل رکھ رص یکے حق ےن سات ایپ س نوک یک فا نیا ےن ںوبرع رھپ
 -ایگالچ سات ےس ارد ےک دن لاو روا ایکس ول اس ہر واور اہے ایک آر گے رامہ کل گنے رس الت سد ےک
 روا تی لوو راپ ود حل ےک سا ےن ناطلس۔ایگ آر اقتنایگوہ فا ایچ ار ےک نما ای اب فرط ی نرش نیاز فات نیرو

 لٹ راعشا یکرلاد ےرمزین ۔اھتواوخریق اک قد ملات روس کس لا ےس زر ہبرگن کر بکٹاچ _اید/ل راجذیطاکت ہامگ `
 ۔ںیہ ہی راعشاوو۔ےتت ےئل رکوای ےس طخ ۓئ دہ ھے ک اراشاود ےن روا یک یک عقد

 یی روا رز دزسپلدوکن ودخ نب 1ٰ عروا۔ گوہر را کرک شی کسا روا ےس کدر ےک ےس ساو لوی شرت :ہمجڑ اکر اعشاراگداب

 تبحاک منہ یک باھر لب تاب سا کی مر قم ےن رن ےہ یک تو دےکرکں انے لاماروا ناپ ذ رر یس ےن این ے رکا طع تن

 کتب ج روا کل دات ارد ناب لگن ورک شوت یر تر کرپ مربا ۱2 لو کبک ارس اس

 تر ت یا کتی انا زار شک که تست لک اک ں وہ اترکغ افداکی دن یکریت ےس مایه فلت نر
 ۱ ۔اتنڈ و فرط یوم ا ینا یم
 یہا ےس شی برملا ےن سا ےھت وشب ےک ن اوبا ناطلس دے رم کا رت نج اعا سا ےن ی وحر :نشددمےک یکوتر

 دی زوبا مالاکےرٹب ےس سی نج ےھت یئاھبود ےک کش رپ لا ےس ںیم تافاضم ےک نام ود ےک ماماےس شی ناروا اھت یل نو ئل ےک تبحع

 مات سی کتب پکن امت سرو نزاع

 لاماکں ونڈ ےک یاس اس پاپ لایک ایا مارا ےن ساعت چاپ بنر ث مثل و ناو ےن دامج نم میم زروا......:یا قام ازلا

 ۔ایگوہ لائق وہ ترک[ افد ارادت نوٹ مرد اکا ےن سئزرایکبلاطماکل ام ےن میم زےاڑپ تابارول

 عش نج راوی اح مے درا اش ےک وی ز نا ےن ںوھار چپ ۔ یم ےلچ ساون ںیہ یر ید سونامی ںونود ےک سار

 نا اد یراق تم شاد ادب تعصب مچ اپ قف ےس باک اےک اا

 EET لدو تین ول کتب میز بلور

 لاتس ابد انچ قرص یو تب ےرص اھم لی وطروش ےک ناس لت نار کیم برغ لو اوج بوق ناطلس اک یمن

 یگ یکو رقم یم فلسروا ۔الرک ےب ت افاضم ےس اہ تہب ےک ںاہو ےن وج فاکل ا خ انچ ںی جفںم او برس
 ۔ایلرکہرصاحم کن ابلوروا۔ایلرکضبق

 ود ناروا یک اوور یش نی ٹن یکے سم نی اتروون روا قدطوبا نب نسیےس یہ سیم رسو غیزی ی کانت ںیم | د ناک

 ت الام نا شوم روا نر درد ای ووو نمی ایک رکی انک ب لب نم بح اکے ےک ےک رک ل مام ستو ںاوما تا ےک



 وکر وا لاق فات ک بر ی۸ توی هزآ ۳۳۹ رج ...نیرظیا رات

 کا ابر ےنپاوکن اروا لس نوح هلند ےگ ےنرک ینارگی یدنمروا۔ ےک وک رتازجلارظا یٹ ےک
 یک تم < متهم

 ۳ ا تو تے 00 کا اے
 ۱ ا ادار

 ےک ووا اب ےک یا روا نار نن ناک نج نا زویا مکا ےک ناس اروا تہ اتوبار! ےک ا۔۰۰۰: یاب بالای
 لیلا فرط یکب رض وا یکی رادساپ یکدبع ےن تباغعاینانچ۔ ایکرہکپاکےرکل یاد تافاضم ےک لاروا ےناج ےپ ےس ناسمجنامرز
 ناسا اشا یا اھت یھب لاک یا الاو ےن آف رط یکب رخغمرعقاس ےک ناروا ۔ ئگ ٤ج وکش ھپیریتروا ن الطولا نا نارود یہادوا ایگ
 گیری نا اس کس سا سلنا تاسیس آے نات ئانچ ے یاب نو لا رور تاس ےک اکر وا ےس دک
 ان سرم کیا کس الت نا نل ےک ناروا ای ٣شم کرک کد ماتم يک نوا لب ایادرگ راحت کن ارو
 یاب لود تام نشت ےہ ےک ادع! ےک رار وایم وقول صر کا ۳ طلا هلو کت اچ
 بدو هل 2 رطناس بس

 تم و تک "ھی ""ِ
 تیز ےن اےس 007۲ رجا مانای اک ناروا یک ل فاو کوک اں الع
 0س

E Eڈا  OESنا  
 ۔یر بے 7ہ تاسےک تزگیہردب ہجرد ںی ےنامذ او الوا یک وفود عنا۔۔ و

 جام ہں اےک اہلیت ےہ نیکی آے لم نوط ےک ےہ ورکا ل یت ناتا ادوا ےس نام لسی ءالع نج ناک یس
 بسا سا مارو برند لپ شم یع ںاد ےن سنا لب

 تب اکبر ےک کک ا مابا ئاچ ایکل حس ناف نیت کس افرا هال کس اف مار ناو[ زایکل صا مکے نا

 نیو اک ےن نوا ناطلسپ انچ قطب قورت یا حب ات دمای نیت يترا اب
 ۔ےج یھب نامیلس نب ھم اما کیا سی نا یر نج تعامجج کیا یکءلع ئل ےک سو تبع ینپا ےس

 ایک ہاشم اک اتے راس تتبب ےک نلا ےن مرجش انچ ےت آل اپ ےرامہ یم سلو نامیلس نگ ماما. :ںیم سن یم نامیلس نیب جماما
 بالا شاپ ناشر لایق لاک نا 2۳-72 اےس ابتا ےک مح سیف
 کز کار ط یا ۔ ےس ےس رک یک یاب ےس ری ںیم ںوساگند دو ےس طفحر واال انا رمان اقا را باک
 اھتاج واک اے نت لام یک



 نوکر وا لت فلت ےک برحع شد تیس + زا rae رج ..نورلفیا رج

 ام رقت سن دوا۔ایگر سات ھتاس ےک ناطلس ےس ںاہورچپاوہرضاح سی مئاد ےک نادربق اس ےک نب اوبا ناطس نامی نب مایا
 ری *ناطاس تا سس سوت نانعوبا یک ا ۔ کرک توان فالخےک ناطلس ےن برخ لیا یم انا کا ۔ اک م اق کتل اسود

 ساروا۔ایلہ نرفع کن رافوطش رن کھ اپ رد گے لئ ا ایاھب ینانچاوہراوس سیم ے ڑی کرک تا شوش ےک

 اچ انچا رار مر از کس انهدام حر , الضو باع فک کتا ےک

 0 ا لص ےک لاو لا

 زنا عن فرو قلا ساک الت ابو نام شرب سا کارو نمناک یك 1
 ںی ںوج و یکن ا انب اک اہک ایمانب مہا ےن نا ھم یارو ےس آن امت ایہ دا پاک اچ - اھتالاو ےب راہ اہ ٣ں یم سنماروا اھت
 اھت اش

 شناس ایچ یگ 2 اچ جام ی کنون مت اریاهتس لث لودر

 نوت مک 2۳ :نادیپ نیا ید ےس (عوف) تت رک اپ پاب ےپاےس عو اکے بر اپ ےک یا یلاپ شردرپ یش یتہپر مکان ان پا

 گن نایک ںقورد قوج کلو وہ ترش کا ملام کادر اچ بج کا اه مپ کی ایک٢ کک ت

 نامی انچ ۔ان ےنرکرب اظ ت بر فر کس یر نو نخ شیو روااھ ڑچ ناورپ بج سیر اتا ین دام اکو م

 دي کوک تغولب یہ کت ۱6 وب رقبا بخور ور < سااکں وگویکفک کں اہی یکل ام ت راہب و سم

 لات راس کاش را ارور صا کن استاک رک بوق نم فول سرع یارب ....:ےیلف اک وق نم فساو
 ٹیپ سی ناست لای ب اھ یی آمین ا سش نا رکن یوکں ورکو ےک ناپ ناب کاربرد برک کوک اقام کا روا ںی
 تسوب سلوک ماتم نر تا نا هست لات نام بوق نی فول کی مروہ

 لر الاسا عف کدام یتا نھ لم تمد تے بوقت فس یم نامی ان اور ورم سان لا ںاہودواایمگن است

 یاد سیل ات دب تلاح پری اب صاف یار پاپ

 1 ےس الب یا ےن سا ںاہدروا ایک ٥ں یم ءاقاخ یک ورا زگتردابع ےت وہ ےتاپھچ تھ یم زادنام ء ناچ :فرطک داتا

 نب فی ےن یک “رسا بج روا ات ن ایا ولورا اڑی وو روا اھایآے رکراپ ری اکتالایخ ےنپا ںیم برما کسی ہر کیا ےک نیو

 شا یایلوہ فرط یک ےت الع ےنپادواابہ لب ںاہی رکوہ لام ےسدصقم پاپ بکر یٹاکاکن اپ سارا برق
 ےس یک ین سا

 یک اھ آے ےک م اک مشجروااوہ فاشکا اک ت الاع ےک نام بہ ایکن ایب ےس وج ےن میا ربا ن ê تالا گی

 ے ناماغر اراک باک “اےک نا تسر ہم کی ےن ایی ہد اھت ایکو ل لاش ںی نیت روا نو راگ ےک سا

 ےک کک اکے ت ے را تار کردم" گن دنا علت مت شاشا کا ۔ ےس ال یگکھ ری د تاجرا ردوا

 ہاٹ ےب ےن ںوزنارھج لنک سا انچاترکس وس رش ےس ےن رکل سراب رہ ےربو یکے نوہ:ھتاسےک سش 0
 ۳ فاکے سپ ا

 ۔ۓآع رم لاح سس هاچ اید یا ڈر ور ی

 تردد یب ناک ب «ک همی دلا ی وفر نکا ییا قیس ونی ن 0
 ناناک وم فرات اکی ى تایصنخحش یکءاملع نا ےس جو یک لی سا اس

 ت0
 ںی روک اض بس



 وکر لات فات بری تو زا ۳۵۱ م لج ۰ نورلغ را
 اکیا

 ےگ اب رکر تا کس ور درب کس لر یاریرواد یاد تارک یک ا ےن قام ٹر یک ضر
 دلم سکس نا وو ات و واب ال لوس اس

 هد نسل وتا روغ م لش یزیم بجاھت ایک رانی دہ ےل ےک امامت ےنپا یم برخنیکں یہ سا :یب 0ک نا
 یم انچ ےدےدرانیدود یا ےن یک 2ے ےس آی رآرج ے ےک تعیلاشم یر نیموھتاسےر 3 اگل ےن آں ہئاد سیم بج ےل ےس اید
 سد سال چیک برخمےم ےن ںویدآنا

 اوہ قو اکل ور چ ناں تو یک کیر قا راتھچچ ےس درصام کن اسمات یارو ا م اک ب وقتی نیم فسیب روا آبرفماک چے راہ
 ی اي زیر بنابر تاپ تور ابود 2 هک )مرا پکس سن ات بج ے
 باما ےک نامت لا اح اک یا عج برد ن منبت نم کن فرط
 ولا ی اج انار ن اج یبا ےس تے راہ ۔ یورو رپ ےک ےس راما لاح ےس اروا لو نکا اوما سا ےس یا واس لام مزقت ںی
 ترک ڈی ا پا ےچیچج ےک سنا ےندوقوپا۔ ایگ اچ سا لیرود ےک با ناطلس ےک رک اح کیا اربا م ہہ ت ارام روا ایکو ےا ےس
 تست م اف ےتاپھچ چچ مک کلام ترامب ب وخر وا ےک ن وے ماع یو و اے یہ پپپ ےک یک وتا یا و
 ۰ او عامر هایش مرگ

 ٠تصررب ےک فوص روا تر الرق ت الوت ےک ج انب نب ی اھل اوبا رک. اپ ےک ساتوں شرم یا
 یے رکا اسرع لاک وخ یم تمٛروامی ات تالوقم رو ایکل ھر ریس نارا اوہ شرف اپ ےک ناےت رہا
 فرط کر نب یل ےس امج چ انچ ارم کراتین اطلس نون سام چتر یاب کس ته نم
 رفت لای عرش اتمام اپ ال کن نام اب کا هچ

 با ناف بجا ید و ترابا کی ا ںی ی ق ناروا یگ ب ات نا وخ یک اوو تر 1 زا سا
 نوا ناطلس بج رواق لکت شرب شن رھ اروایآ تاتا ےک ای خو زنا ماتم یژاهپ ةپسا تیم ت ن لری
 ایکن ایب ساب ےک سا سب مولعروا۔ ایک کو اک نج ےرامہ ھھتاس ےک مارتا تباہ ےن یوم وبا الم ےس مان نج وو ااروا ایک ےن ناس ےن
 ۔ںیہ ےگ رکن ای مکا ایج اھ اتر کم نت اک نرم یوم الع لا !ناطلس

 کس ںی ےس مل می یش روا ایک ی اش سی قطع علوی تس فان 0 :
 ار ل اشرت ےک ن اطا نت فی رج کتری

 ہو اک ب وا مسا ےئل ےر یم کود کم یزد یر دلاور روا مابا یش :اھڑم ایک ے علا ےن ۳

 یھب یھ پے ہے من واچ ایم لوش یم ےنرک او مے نادو ایر از لوک ایک رن ا ےن سیم سب یت
 ۔یکل اح ےس یچنا یھب نداره ےک سارو اینپ لعنت نا ےن ںیمرھچب

 نامی رام لو نا رک کرک ےن ناطلس شہری :ایگکر اپ سد
 مج یھب  ناطلس۔ لر لوقا یر اچ ےس اا ےس ےس لذا کس گم شاتر
 کا اچ ںیہ ےک رکن ایم مہ زا لات هکر کس ناطلس :یدرکت رد ذطم تر طی اید ےن من یل ایک تم
 بت ےہ رک ی مولتے ناروا ےہ وہ تاع کاپ ےک



 تورو الت فقه بروی تی زا rar 2 نورظنب ترا

aواں است سا اروا یکم راف ےس لغام پس ا نانعوبا یک ارداابگاپ تافو سیما لڑ بج حااطس :ےڈپ لی  
 وا یک طناز عکس یتا یکن یم ےراپ ےک کن میس ست نبات داور

 ساب کرک یا ےک نانخا تا ےک یاو و روا ای دکور ےک ریہ ےک او اولاوک ت ےن نر دعو انچ اھت ںیم تانک یک کار ات یدو
 ےس رعل ا یکم اق لاہ کک ام گیاددا ے وہ لقد شاب ےک ےن رکے با بج ےن ات رس ی ایڈ ےن رکرٹساکردمنس سی

 ایگ واس لاہوری اید روک بجاح نیارقخ ےن تا یاس سیرجان ایکو تراکم ایل ےک ر ی ےک و

 شال تالاب ریو نت ےن نانعوبار چن انچ ۔ایآ اپ ےک نانعوبا ںیم نلاسملتےس ںاہورواارتا ںی اکر د نب یکن وا

 “اھت تک ےس سادوااجانسوک خط نهال

 یوم سس نامت شا ادب یک ا سی 9اک دات اج ےک مرمر غچ انچ لاپ تاق شو ے ےن ناطلس یم یا تفکر

 مرک ر نار کا ںی ریس اقا جراکریبسدو ںی ات 2اک کن لا ناطلس وو ویک نی ادب ایر. ..: نیا اریع

 ا ارم اقچور شا ھم رود ےک فریم دہ پ ا باک ن اد انچ اتام نایب ےس مانے نی رک ہناوگپ روا۔ےاپ دآ

 ےن مکاح ےک سائادیعسوبا سر بج دواس او نم کا نایک مس ام ےک ںورااھڑ کور یم شریک

 دین ع لایت ورد! ماسک نا کن دن دو سه طرف اس کس نیر چو ایلر کپ تس

 ۔ کد رک و رشت خراسان لود اب ےک سا ئاروا برضم زین ایگےل تیقوف اک اشم ےک انرفوا

 بج اکے ا ےن اھت ارپ ولت اطلس ےک راک ج یئدنر ہن یہود وبا سم رو ےک سلنا :رپ بصن ےک تال ن یب ؟ارہع

 با ینوص یش تول برا زا اوباش تارا اعم تیر لا نا ایل 1 لا ںی ء الضف مم یا ےارواابانب

 رکا اب ےک رب فن دات یدک نا اھت اج باس لب تو تا صفا لا یک متر شارب

 ۔ےایکں طار رات ےن بیع نیا

 دیگ سرت وا راک رو سوا اوہ تبیضم لگن زو بج ساب با سما ار

 ور الضف ےن ساو یارک وصخ ےک مولکول ویلا بلر ا ےس یکی ٹی ےک ساز وا یلاھٹس تراما ےن ریعسوا رپ یک ذی مات

 ایج بحاک ا وچ اچ ان یاب ےس ہوا رب باب ی ام رس نسرین رک سا
 ایکو تاور اکر طاف یکے رک اہک پاب اس لار ی

 پ بخل ا نیو رت غانچ ۔ ایدرکر رقم راک ارس یا بتا رس سیا ناف( ارگ

 ۔اہرزخافپ بصنم یس یم کس نوا کس سارا ن اطار اوج ناف سیون مارا

 ۲ A ںیم اد ناو رایگان نسب سر چی یی لک بصنمروا ور

 یڑ هام اج سیہ صق ےن ںوراکددم ےک ناطلس ذی کوہ مار کج تل رت بنر ۔اھتای آی شپ *ضراع اکی یاب یکن و وہ ےا تشوسا

 ےس ناور ناطاسروا وب ملا ی بجای لایدا یکے اس دا کس فیکس مشروب گلاس نا نس ادب

 ساق يک لا مور نفر ںی ار اطلس اب آس لو تتار ےک ردنمے ںاہدرو ایم انس

 ےک تصالعوکن یدعولا نب نا نم انس نخل انتشارات یا ےس ہجو یکے نوہ سول ور ےک سا لاطاس

 سیا باکس نم ادب کار یں وصوت ےک ار کے نمو رک لے یہا کرک مام تلاع ای ورکر رت رقم بصم

 یار ای تل فرج ناو اط لو لب س ورکی یورک ل ایم م بصمت را روا ایگوہ یشار ےس لا اطلس ہوا اطلس کت لاح

 ۔ےایر فرات ل مانا ےن یلخ با شیدط رخ رات یتأ وہم اے ع۵ ادب یک



 ۱ شورا لات فلل برعوی ۸م واھ زا rar م لج. نورلغ نباتات

 ناو نا یراغب ناوشر لب فسیل نر یک اقول ہد ایک مے ریت یا ےن یر اک کناوض نت تاعش ا
 زرد لس لا اسڑچ ناورپ رتا روا چ اکی دنا ںی

 کحرط ینا تی اہک از داتدددا۔اھتاترکن ایم ھتاسےک یل ولا شوخوکرشن

 حس نو ناطلس لاو روا oS : س سلم رایج ناوض نما
 را بیش ناف لر نا اراک یک کولا ب ماریا یر یک راع لر کرد کت اقا
 رم داور فرط کتی رفا نافاس کک کلا حر صو ملے سادواوب اح سم تم یکن مادہ / او را چاق ساق کو وٹ
 وصل شا نورد فال ل نا ےب ناطلس سم کچ سا ان اوا اور ںی صرت یا
 ۔اھتاڑو ھے یک نیب سب ساو ےک ےناہبوکں وم اک “نا وکن اوسشر نہا ےن ناطلسروا

 یا امج ے عرش گاو وی رادرم ذ ماقردا ایم کے یر شے ناوضر ہا ارور کس وصال. د ورکا وا جے ن ناوضر نیا

 روا یابی رس نا تریاک لا فس ناتو ناف بتا
 ۔ے اچ مر کا ئی کا یج اہک نس فرط یکب رمی رذ ےک ےڑیہ یہ ےس سلو ےن ناطلسکک تں اہی ۔ایک رہا ےس ا

 TE نوک ےس ےنپا تقو ےتاج ےس سوف ےن ناطلس : رب بصنم ےک تباکن اوضر نیا

 اکر تم بت کا اکے ٹی ساون اور

 لضفأو نائب ایلر کب لم کل ض- ار وا ناوسضر نیا ےن یا ن ناطلس نب لضفأ نب دحو لا ناطلس ںیم سذ ۔:ناطاس نا لضشأ
 کر یا ات فک حل اسک یا ی یوا اے ی اک نان تا سای ک پایداری یخ
 کت ہہ ماع شیب ںوراگددم ناا۔ r ںوراگدد نچ ناف مت سنا اس شرت ار
 یو یو ا پا ےن ناطاس تقو تر کخ یوکے سا و تلا دارد کوب کیان ناطلس رحمن ار ماع اھت یھب اھت نج کت ات کوج)

 ۔ےرہھٗپ کا ناطلس ےک انا ںاپ روا را لیبر مرچ یت یر راو سیم یتش اےک
 ای اچ نان بت اک انپاوکن اور نئا ےن ايك ان والس شن نرم ماسک ناو ایگالچ سای نا ین اور نا ےس ا

 شاپ سن نانو! نلاطاسروا ئی رک وکود ےھت ںاگدن امیج ےک سا ںیم سارا تافل ید کرا ےن ناور نازک
 کت ا ےن ناچ نھ اکو تسدخ کپ اب ےک ناتواں اس یت اس ےک نا یھب اوسشر ناروا ےگ لع
 درک سکونت باک ون اور نا ےس بکر گرادا

 ںی ادر پے ولا اغ مگ اکاکب اک ناجاکں وج رواں ر تم الع ولخ ب صنم تسابر یک سول یکن اہو ںیب ےنام زا
 راشب تا ۔اتاج اپ ےک ناطلس ےئل ےک یئوگن اتساددواایگوہ تسوداکس ا ناوسضر عی انچ ای لرک تا ےل ےنپاوکن اومخر نبا ےن ناطاس
 ۔ایگا گی ہوکل و ےک ناطاس ناومشر نا ےس جو روم

 ۔ے رارقرب ”پ بصنم اچ !ںولوروو ا

 یاش ناوضر نبا وت یال چ فرط یکے یک متال ےک یا نبا بج ںی : ایکو راف ر بصتم یا ناوضر با
 رود فرط یک اہ وکور می انا نل یا انت یارانو ر مئ نیا ناطلس ج ایگ آسا ورا لول و دیابت
 ی
 روا لای تب ہصحم ںیم گا چن انچ ۔یگد پنوسوکی ا یگ او مذ یک مالم ےن علاطلسروا اہداف ناور
 7 وہ ے ےرامشا



 تورا لات فلک بر یوم توی زا rar مر ؟لج .....نورلخ نیا رات

 نی را لا نہ کپ صنم کید ز تم الت رب باک مروا ایکو شا ارا ے ناوشر

 دوم ار ان مت ارباب ما اکک زاد اشناد ید زربلروااپ درک را

 ےک ںوج لکو ج وو ب ھت کس سام کمال لک رے ےک اوبا اطا ت موا پ ج ۰ گص یا ارم ہم بصنم

 وا بس ادر ( ناو دف نہ نار۶ ب اک وم )ےھج ماکاک لاد زارروا یو زر یک زادړپ ءاشناز ین ورا و ات راس کر فر

 ناوضر نیا۔ایدرکدر پس ہاپ وو ون نوش نا اک اکتصالع ےنر گو یہی | 7

 یھب ن ساایمکہراتخدوخ سیم مول ھلادبعروااب درک أے باسن لا اد نر رکی زہ ٣ک تل ابی اب دروتسرب رپ بصنم سا
 ۰ دید دل اپ سیا ناوضرنءاروتسرپ بم کت سالم

 ناومنر نیا ۔ھت تہ ر لی تلافکل گرا زو ر یعسر واب لاواکی وکر یس اٹیک ارحب ےک اچ رم ےک یز لا رہ ۰: تافو یک ن اور یا

 اکر وما یھ ای درکک یل اوکر دیار سز روا کن یجچج ےس دیعستصولقرداایلاپ ہبلخ رب تموکحے نما ناطلس رھپ ہر مئاق بام بصب بتم ا

 ھا ناطلس ںیم روا ناشر نبامکک نت ای ۔اب اپ ےک ناوسضر نادوتسبرمااکتممالع نکیل ایگ پچ یم حت ےک ساکن جن
 ۔ ےک ںی ے راک ےک یبا ن اطا نب یو لغو نہ نامر لار ہک گول چای + کاپ ےب کی اک نیک

 شد سورا ۷اے سیم سج یتت عام گپ تہب کیا یک+ ارض ن اعا ےک بر ںیم ںوراگددع ےک نکا !ناطلس :نافوطیپ ساب

 کک کی اہ گن کرک و مود تیر و برد ںیم ےڑیج کرک تخ اج کیا رمی نگہ کالب یب فرا نواط

 ای ارور ان نوا

 یو ان رل اعلاوإا قف آرقلا LL برغم کیا لی نا ےھت ۓئ وہ ضاح ھتاس ےک ناطلس کیولوج لا تو فا. »شاخ

 تروصاوت سی ےج مالسایلعوو اد تمامارجرد سیا زی ۔ قسم اي ںیہ ہل اقم اک ن اکے ےتھکر کم ی اروا ےس ےس اس ناف تن نوا

 ۱ ترا یاس قوا ضد جت رک زا تماس کس نازی ام زاوآ

 تن ال وقف لوس اک انک ج اھت یھب غابص نب کن ر دکر ادب وبا ہین کیا ےس ںیم ںوییقتاسےک ناطلح .. :ہلاروان

 ےن ہقئادب وا یت انچ تانک یلوفپ لب تورت یک وا قفس مس لا ےس اردا ٹیم زیئاھ نا ایت توقف

 بات خانچ ۔ےی ام یر مے ناروا یو یک اتاط یکے یک آل لاربکولا تے راہ روات ےن لکا مے اشم ےک سیا

Eےس نان و نا کے مم کرہ داب را ےک یک ن اطا سرب ل جے  

 اھت گپ تام

 هات ایفا کک 8 س۸ رونی لی اے شی نا :ر و نج ھشڈناربعولا کت

 وبا قران سصاح ےس( ےھت یئوھب ںوٹود سیم ںی ؟ )یوم وید زوبا فا یقفرہاماڑباک بھن ےک سان فک امارات تک نا

 -اھت ںیم ںودرم "تر دنارتبارپک

 ( ے ےس ےس ماگ ج )وور واری ذولا ےس نکو ایا بلغم ن اتے نالا اطلس بج دنا ملا اولان اطلس

 ےک اروا تات یتا ےک لااا ے رکا کوا اا ایرنا شاخ لاک روش ریش ےس اروا ایک نیم اتماک

 اہے لس ملودی کاپ ما مت ص٤ رک

 ام ادیب راے ان ناطے ام و الع



 سکرو لاق فک بر ے۸ توا زا ۳۵۵ شر ....نورلش یار

 ۱ -ایگوہ کالب

 رگ قم رو رش لپ ناشر :تافو کادو یناق

 رونلارپع نی یلع و درک ۲م ہت عطا یکن نوا ناطاس پاپ ےنپا ےن نانعوباناطاس بج رن اھت تر رد ملت تن سا تب یئاھپ اک اک

 روي بتمن ساکن ج یارک تسو قلب برگر روت پ بصنم لا اچ ایگالچ فرط یکی اف
 هاب ران ی رای یک اس لب ساق بجا چانه و ے٢ ق اد ایچ ےن رک دوش روااڑوھچوکب صنم سا ےن یا

 بااذ ےک مراد تسیصد یک اکی کت یو لش ےس راب ےک ےس ےس اوریا ےن یکاددا ایک٢ کلپ قو ے رم زت اول لا

 یکے ےک ا رض اک سس اھ ا تال ا 7 ايم نا

 دیتا ر اخ ےل ا ںوگواروا۔ ںیم کروا ترور

 ےہ ںوکوا ںیم ےیل ی ار کے کر کریک ا یم یئوہ ں رایطلغوج ںیم ےراپ ےک اےس ںیگولرک نقوش کم کج ی

 اپ کاو ےس فیل کم کا ےسا یک پور وای چ دادخب روا ایگ مروہ پان ک وا رص ک ی اہ اہک دادو زعرور ادنی د یک ا

 ع ام ییا رمی ا اہ ف کا ا اج ايام لپ دری ندا ےس دادفب انچ
 بم لوم

 E 2ق ات رانا مت یہ ات کیا ےس سیم ناس... شارع مات

 اتم متال بسر ای ات اتے راہ حر یل ایک ل ٥اح ےس ام

 ایک کام م ےس انب نل: سا اوبا ماما سیم امر کت اق ال ےس ےس اشک ی باک کت یہ لالہ

 ۳9 آں یاد فرط یکن اسماتھمتاسےک ر یکم ولعر چپ ۔ اھت ات اج نام ماما اک کجا ےک ساروا تمام ھی افہ نیم ڈیرہ کوبا......:تافو کشابا

 از کارو یر لاش شی الخ ار اب برا وی ایتسرو کت نا ناطاسرواو+ کاپ نیش رش وبا بج مک

 ات ہلا واک ف راج نوک اطرواوم رام سک تیر فات کس ناطلس یم دعب ہن انچ یکرقم

 « ےیلقت مول برا یٰلاد ناپ زا ا ولا اھت ےس ںی ی اف یہا کوج یت یک ب یش نج صا سام اوا کیا ےب سیب الم نا :بیشن برما

 ےہ ےک ءاپطا یھی زوراکس اروا هرس وج سیم یش ےک ںوبتاکے ا ےن ربیعسواا ناطلس فقر سس با ١ںیم مولعر مہر وا بط؛ میاھت فل

 دعب ےک ردیعس باوا ناطلس حرط یا یھب یب کس رو ات بت کری با نا بیشتر چاق تر مطلب او لر ایکر رقم

 جانچ اھت اکر جد اکت اما ںی یک شر ین 2 اپ ٹافد ف راہ نوئاط ایگ تیرا یکی اردت افپ بتم یا درک نان

 ںیہ دای راعشا یب. فرصےک اے اھل اراک تماما ایکس شورت کر عشا زی ایک تقی ءارعشل ضاڈ نیم رخاتروا نیشن

 اھ نئے ک سا شا بیر مای منا کراس ناجا زوج لر :ہچ ر کر اعشا

 ج تام وہ ےترکبلطافش ےہ ناول ںاہو ےن نشیر دو ےک آے ڑوھکوم مم ںوفادیمےس اروا ے وم

 ئاب زاک وک اتسادروا ر ےک اےس ےتتاد ےھت دیسودرچ رکا۔ ںیہ ےناو ےناج رپ ےتارےھدیسوج ےہ ات انس سٹ اپ یکں گول ناوو ےہ یگازگ

 فرط یت ود ےس یلاو دق سا روا ںوئوسنآ غ سلام یقایسوج ۔ںیہ یو لپ رب بیا اتمی نسخ لپ < 7

 لس دن شرب یش رخل یک ب ییصنروا شرب اصلی کد گاهی بید لاک ےن ساروا۔ےہ یھب رے ںوھکار کش

 سل نشر به بیعت دز کرک ناب را

 لوبیا زوج ےک نا ںیم ۓئوہ ےترکرود ےس دارید ےک ی او جد کس یکرورروا نیک یار چ روا اے ردئا ےنپاےنےھھڑگ



 و روا لاتا واوا _ ۳۵۲

 نب ھما دقرادبعو با بیطت تسود ے امت کیا ےس لد لولاو سو ا کس فرم فنی ارام

 نت وات نام لب ممد جج دلا ف العا ا کا ی و

 ١عن اک۔ا روا قاب لاو ا اکسادددوا۔اب ما اک ن 72۳ 1
 هاو یو ج سای سار اوت توت پست رواد شن ویز

 سورہ اقروا رم تن تسات 7 لاہدروا ایک آی چئاو فل روا ر وج 0 دایع یک نرخ

 بر ا ضر قران سم یی یر رم ا ا

 مشی نا موج ا ماتم داب ع ےن عاطلس زین یہ

 ات طع وزر سب جات کتا نج جل یت 0 یورک

llران انب یب صنم اکت باطن یکر سرور ذی قہ تاف کس مان کج اچ  
 تاب سیم ںور ظن کن اطلسبیطخ بج ہن انچ تر وا عرب یکن اطلس ہطخ یر

 0 و سام دک کک اعام ےس دہ ےھت ےک بصل ٣ یطا وت
 ۳۹| ۓن وک ب یت ناطملس۔ اتر لی الٹے ا ا ا: 2

 !ےاروا

 رک سرو ایت ےک ےک اپ ےک شوا اوا
 ایم یک ناجی ےک ہر اس سارا نب نکیل ا ۲ ۲

lsاتے ور اتو ریا الا نا  
 3 جوی ےک اروا نرو کن اطلسرب ںیہ خو روا ور تین راو رک قاو سی

 ہت لب | ریومروااید مس یا ناتان لو اوا

 شو زرم نج ہع تا نئ 3 ےک تالاع نا نا یل

 ر ناھا کو یکتا ں کارش ی قر گا ےک ناغغوبا ن اطار

 2 ای ےک دام ج



 یار وا لاق فک ب اا rac مش... نور بارات

 نبی تنش زا حس ای ی کفارو نمار : ندا قو زرم نیا
 ا نئاروا یڈ رکےت دعب ےک نادر او سنت ےن اول دب و یت ےک یقوذرم نہا یا کس نا ںی سار بی نب
 ارز کا ایج اھتروسح نکا

 یی اف روا تواقد فالخ ےک باب ےیپا ےن راوی ابرار نت نیس ا ںاہدو ےس لو وااپ ٹول یاد ناس روا
 اھا یا اجود ر درک واخ ارحب ےک یار ایت یر رھ ل اح یک اف تک گاور فرط
 /--پ0 ادا یاس ارت نر ار کس اب فرط یر ارج نہا ےن لاپتہ نان

 دکر ر تلاع یکی ر یقے ار ر وال رکر قے اروا ایان

 سرا کلر ایگ ہر اتدوخ یب تموکحی کن امسماتری سوا :یراتفاوخ کر عسا ںی ناسا
 : انس ای« یترحنل یم یب تار کا تاب راج ےن ار ےک دردن سر کوہ راوسرپ ے ڑی نوا اطلس
 اےس نل اے نارد ےک ور اوج جو ی سس یسدی ومف E ج نامت رک

 ۳ الام مات ےس ات اہے راو زاروا ایالب ےسا ےس ی یب ےک لام انچ  هردراهد لک

 یکے له هيات انس لا لا 2 1 اروا تباشوادداایگے س جسارت ار و زرم اٹ اچایک
 ےس تھر ۱/۲ یو
 - دون نا رپ شمس ایه ںیم

 رب ےک نہ رطل ب ایل اپ ےک حا ولا ناطلس سیم ارت ور تار سا ےک جایا ا ناطاس یقوذرم نا

 یابی سل اروا اهر یا کفر کا ےس نا اوب توام ےک ساس اےس تقو سالم ےس سا یم ساکن نام

 لس 7پ ےب ادب ےک تافد یتا ےن نانا ناطلسوکی قد ذرم نیا وے دہ کک تل اہ اکر قم بیت ا یر عمار

 ےک سجی چہادواایکت سب ہدنباصام اھچما ےل ےک لئاسو ےک ساروای آس اپ ےک نانعوبایقوزرم نیا سب ا ی ها
 اروا تاجر و اک ںیم را ی کک ا اپ ےک ےک نانو وز م نارا ایک بم نم یک ا تام ےک نیر اکا

 و 3 ۱ نامید یک زر داکب اک

 کات e اکے یا بجا لاس اک وذ نا :ںیم ساون قو زرم نئا

 شل هو یارک یورک ےس یکایک تاک ایپ نکس س دم افپاک ات فر شات ناف ناطاس شه اب کیت یک وبا ناطلس
 جن ر اا سا ےانکاجم یم ناکم ےک یکلرئا قدز من باک کی 2ی اپ ےک نان نم روا ایک ایکو رزفوخ
 یو

 ےھت روج ںیم سن رپ نوت روا ںولواع مامت ناں رتل اتیا سپاہ ے دیطعس ناطلس بج رھپ :ی نکرد تمار ےس
 ۔ےڑتااج پو اگدن یکن اسم رکو مرام پ ے ڑی کرک کول داایلرکرض ت کے آن ایف ایالب ےب دبا کن یار فات نب ھا ےن ںوھ رب

 ٠اک وا ردےک ناطلس کج پیش نیم رپ ماکل ادا ابد ےس کوا دز رم ا ےس ناطلس یا یا ی

 ےن نااطلع وبا سئاپ ےک ناطلس ےسا بج ۔ ارت ا ۱ںیہ و روا ام ت تلا امےس یقوزرع نا بیجش نب ی

 لاپ یگداپ

 - لے تل )فاز

 ور ی ابر صرع تومور نا ذس اطلس :لابر ی وزن



 صور وا لنت فا بروی اتیا زا ۳۵۸ 2 راج

 ہری اکر شری دج ےن ںوھآر جب ۔ یر کت جہ رب ےتےک لالا فرش کیا ےک اکنون. وی نمود جان اکب ار فا
 تا ےن ننانعوبا ناطلس یئاھپ ےک سا ےی اھت یم سم منا ملا سوا ناطاسروا ےھت دوجومرممن یم نسیم ز قے اروادیعسیوبا ا کاپ سیموروا۔ایلرک

 ےس م اولا ال ایکوم تولو بچ صبا اس ین قرن فر کن سا لو

 ر سوک کن ا ں وند نان اوضر نہی درک سا ےن ناوضر یبا نکی ومر ھت ےک تموت کب رخ

 ےل ےک اے یاں اھ اشد باک ولد ناوجا لب کس را يا چ یش ا ےس برگر او وو روات باب ایا وبا ٢ ناطلس ناروا
 کان ریو رواریسوم ےس سیم ںودنشاپ ےک لبش اروا رتا رفت کس هاب های جک فرط یک اٹک ساروا یک ایم ںایتفک

 ۔ے یر ب لیتر وج اتر توکی اووروا ورب ےل ا ےن ںوھار چ یک اتوا وگو

 روما یارو اپ ایک ےس سا جایا زی ھت ات اج ات آس ےک نان ناطق شل بج قو ذر ا : ےک وم راگ ا تالا

 یک نا ےس ءامقز ےک مقا ہو زین ۔اھتر مچ مات سیم ہم ل شو روا اھت ترکی ھبت رب انت لوک ےس یار اہک ی گز ین اھت ترت اراب ےس یاں

 اروا دکر اھلاکت اقاعتامامتےک سا شاه لاو نام بمب ات کاپ زا ےس راب ےک خس ر سبا ےس توگو
 ۔ کوے دال ےک ںوھآپ ےک یارو گپ کروم اروا زا ولے تین اید تایطف

 ےتاج اپ ےک لا کیل فارتا ےک تصوکقر وا ۔ ےس آس ےس یا وج رد یقوج وا بسر اچ ترش گوزن ناسا کرت

 لابی ید ور یف رک ماا ناطاس سی ےراب لا ےن ںوقردا نگ ولو تیک جی یک یک وہ جو فر یک ا ںوگول

 ا دا ادیت اروا ی درک ل ران اطلس حب ونک رک اس ناطاب گزار وب در ایرانی لک

 7ئ۷ 0 رب نامحر لا دب عو یا نج ھشیسییجوکن اطلس ےک لا ےن دائر چاچ :ی لیک "لار

 ےن ںوگواےس راستہ ب ےک تموکعیک کا کوچ ادرک تارا ان تسود ےسا ےن ایان ۔ لاڈ یم سش ا رور تا لا

 نہ لاک زا و سال روا ایگ لچ سلو وو وف یاب ےسا ےس نا ےن یسارھچب۔ قادر کسر کا

 ڑپ تصاقادوروا ییدرکدر یس تباطخ یکن یدحوم ماچ یکس وزرا. نون ار مش فسا ساز با نت ار

 اینا املا اٹ اک اروا۔ الو توالت هی یا ابا اما رای +

 سوت دلتا بچه تاک کا ناله سوال رم تار سوتی! ناطاس
 IE ؟یئاھڑچ

 دات اپ کھ نار کی اج کج ہھشا رزاچپپ ےنپا ہد ہککالاع اھت تہ ر نشیب رپ ےس در اکی کس ا وزر نا یب باطخ

 نیک وری زرداد ےس ںی ورک ل ورع ےس ےہ دربطخ ںیم س الان 4 اتات د 2 یا ےس اں اہ ےک م اسوہ اطلس

 -ایگالچ رہ اے یاب درلچب۔ ایگ ددنکسار رر ہراس یک درد ایدڑوچکرب لاع یا ےا ےن عاطلس۔ایدرکودارااکف رطط یکق رشیرواایکوہ

 بقا میر قضات نر ناشر 0 کب ۸ ناک ں وم ی یک وزن

 کاکا یاو رک ریت ناطام اک اتا ۔رھگ پا ےن وزرا ام یا یوم ےل ےک اےس حرطں اب درک

 کارواش لت ےک سا ےن سا ساس اھچسا ےن ساوکں وراگوددم ےک سار ۔ ا ایا وو آی کل ا وو دوا ۔اھتالع سیم زن ان آ ےک مآی نا

 ناز ے شر رسا اتق ی دد شد ایشو یر یکم شش 1

 ےک ناری 2-این شیلا :تافو یک وزرم نا

 ے فلوم نی وضو م لپ ےک رک فن یا یا ین لاوط وضو م اک اکی ھت ےل اپ ےک نوا اولا اطا ترار روا

 یل 2



 لا روا لاق فک بر واتا زا ۳۵۹ مرلج ....نورظیب را
 ا ےہ ےہ ا ھم اس ا

 ۱ -۔ںیہ ترا جر فر یگت الاع

 یر قنکپ تیاتکی کن انحوا ناطلسروارفس فرط کب رخ ی کر رتن مالت سوت

 ںی دے اےک ال او یم یکے شی وت یہ یہ ور ش ےن رکے لزذانم ےک یلاوجردااھڑچچ ناورپ سیم ےس بج

 ےریمروا نگ وم تو نام ایقروارودص نا نوا یئگ آف راج نوا ک کت اہیب ںوتہاہ ر وخ تا ےک کا بنا ےل یم ےناج ےن

 _ایگوہ تسباوےس شی یب ناں عو پا روا تاند یک نمر لاو

 اس نا 1و9 یلب کاپ هچ_ اساس نانعوباناطاسرکک کں اہ ابر لوقشس ںیم ےنانتسرواےننس ےک مولع کت لاس نیتروا

 ناامید سارا ی ےل ےک تما تب اکی ک ئاوا ناطلس ںیم تسوکحی کس وت ےن نیک فاج پچ

 قدمت وا کلات اوبا ناطلس ےناھت تپ

 تایطخوکع وفروا الا تا سےک لیاوباو الدا یں وہ ابا ناطلس یارو کار فات ںی کیک لوا کل اق برع تا ےک اروا

 ےا ےن ناطاس ایکہبلاطم اک ید اک اک ےگ کرا ف اظورذا بارم ےل ےک ساارواےہد

 درک ورش گیت تس المس افن اطلس ےس یم ل یو ے دریک وز

 باص توات برا ےک یادو ےس ۳ وارد ہم م مالم درہ تم الع
 ۔اھتاتہ نام رفاب

 روا او تو رام زا نر وقت شف کنسول اس نا لر نا ی زا 1 هه شش روا

 و تن ۵

 ےک ناروا یگ راہب اک اے تی رفا روا ےک آں یاو فرط یک کارم ےس ا لش برخ نب رم لب... اووکپ رخ یکن رو

 فرط مکه ب بجر روا کور سر رے ےرارا سا نکیئایرکمزع اک اہ س اپ ےک تک سک مروا شف تا

 اوم تی و کر ضرر ناب برش گکچ یاری کوس ید تو

 و یدداھرم فض یکے نر رر فرو راکت ےن سو ؟ بج... 02 تشقںیمردقمےر امہ

 تہ اقا ںاہ ےک اش نر ت ں اپ وروا اپ ناب اب فرط یہا ےن شی دا انک تماس اک ت سکو رام نت

 اق تند نابود لا رو یک مت ںاو رھی ایت وہ کاور یک ن مرا نر را

 ۔ایکر اتر طس نام اس ےل ےرہیم ےن تسود کیا ےک برغم کک ت ل اہ ایک

 یئاھب اک س مارو یٹومر وھی نر نہر فت کک ت اہ ایک م یت کیر ورک اہ درول یوم ناور فرط یکے فق یم. :ر فرط کے صفق

 ر ںی رپ تایل کفر کاایک ساعتی ذوا یتا بحب ات لب سنتر اپ ےس رام فول ا خاک ارل

 کتی هو تھڑب دواابورکل وک تب وب اب ےک ںاازوا یا رہ باخت ناطاس ےک ںاہ و ےک رک کیپ نامتو اپ لا رکےن

 یک ماکو ایک ےس یا ےن ازت آبی قی شنود بحران “ےس ںوقاہ ےک ادب ایما ےتوپ ےک یک وان اطلسوکی ایس رو اک

 ۳ گول اش لور S4 ایریا

 ہراس ی اسکی یب نا هما هی بمچ رقم ارم اکو کد نانو. رس فرط یورک 1

 تقافر یک لا ےن شٹرواایآ لاپ سرا ےہ ےہ بازا لزم رک تارے ماتم ےک صفق ژجلادبع مار فانچ یک رت ڈے ےک

 روا ال ا

 هی



 لورم لاق فال باتو زا و ۱ تشنطج ....نورطخ نیاترات

 موم کس اجر تک اہیا تا یم یت یا کب را شی نام یی زا لذا يک اپ هست سیا اب هم ایر و رس

 کر شنکر زو نب نیر عا اک اہ ہرا ایلرکض رب
 ناپ تے ےہ 8 لیبل 2 مس

SS 

 یاروا یر قوس E تر وک ناول ما 5

 یا ایم تارے سا ست نا ی کسر کشی کنگ اک نکی
 او فرض یوم عاری آ ٹول OEE 2 ای ارج ںیم تو

 ےک بابصاعرہقتاعےک یاب او و ور وایت وان باد فرط گاف نانوباناطاس روا. رک نا نا پا اوم
 ند اھ درکب اھا لے ےک ت اک یر اک غم اس جوش اکے
 ےناواب ےب ہو ہک ید ملنوکپ جاج ےا ےن نانغولا اضاع لل رم یک ییا نے ںووا ںی ے اب ت رم
 یکے اہ شاع لئ لو زامنھتاس پاپ رواس یت ا قت یم >ے 2۵ ساپ ےک ناطاس یہ انچ
 ۔ایا ہم ناک ناپ

 ۔اھ کرا بص تالش کاع اید بنت ماکاکذ ساک مرا تماس نان رب :یزامناپ روا تماس بصنم
 نوت کاش مروا تارقار رک روغن ںیم یھبۓ وہ ےتت رپ بصض : ارب ات ایپ اعمر اپ کالا ےنپا ےن رب نم سچ

 ۱ بوت ورا

5۰ 

 ناوصا راوی وتو وتحمل ماا یے راج ییا ےک ےک رکاب ر ںی نک کن اعیاد تس شان... ھا نکہ ہی ٹلا پکو لا
 سس آلت تم کنار تاپ ےن ےس تب یولتروا سس یی ر رشتا نہ تا

 رکبو اپ آذ اےس تک ال ۶نا ارے یا لاو

 رک یز اپ ااکیرادنید کل ے ےتالد یم اع ےس

 ۔ےترکس ین و قلع فر یک سا

 ترا ناو ام فضل و ےترکت ضر سیٹ
 روا سہ خیرا یک وار نہ نیا ےن ںیہ ےت و درگ ےس تف

 ےک والوا یکم اروا ےک ام ام ادوات چو سم نسترن ماما :شورپ اچ یاری

 دز شابک آر ھوا ایکو دافتتسا ےس ینا یھب یم مالکو لوصا زین ایک لسا قفس 707
 ےک مولع ےک ےک سا ےس تاقالط یکی بج ےراعہ خلا ۔ چپ کک ایگ وخر وا ایک کام لایک ںیہ فرا مص مولع ےک یک 5

-. 

 نزار مر تے راج لا روا ےک لج ر ےل ےک بہا ل وص ہے ےہ رٰلابگلا ماما ب SS و

 اروند. ها کت رم یک ای سل کے



 ششزکروا لات فتا برویم ایه زا ۳۷٣ ٹاپ ...نورظ یار

 ےن مالسادب ناک ےن Oh PE FES pa نایاب سا السد
 تارک اتم ےک ڑپ صد ما یکف 3ص تاراشالا بات ب اکی ان اے ماما بش تافیرلچب
 ۱ . لالچ رکل صا ںیم ےس یب ا۲ کے رام بانکی ادا ماا لس سا

 تم ےہ بنات رخت افشا بانک" باک ی کا نیس نہاد السل ارپ نی۰ا نسیم :لدر نو سرد ناسا

 نے انس مولع یر شے رام: تہ ےس رکو درول تیم رفضا ب

 ربا افسر وا سا موم اسانس مارا لب نسل لب تافل بت رم ما
 ےس ںودرگگاش روا مولعوکب رقم لای نل )خم ںیم کاتا روا سیل تن یکم کیو ی میاد فرط استر داف ےس ںااہیب

 دلو ذ رک لات بت برجا ساری ید

 امار نس نانو خب کس لا تورا ایفون اطلس نشر یا 1 یکن اند با ناطلسدرادب کیوبا ماما
 زوال رک ےس یھ ی اما سی حی ۵اس ےن نانا ناطاس ۔ایلرکب ولان اسا تس اا یک ےل اہ مو

 اروا ایکو رو اکے تاکو یکرفسرڈنادبکوبارفس نارود۔ایگے نل نکافوکلدادبشونام ماما ناطاسرھپ ےھت لاش یھب ثمر ید تار ےک سا
 اک یا ےا ےن نامر لارہک رب نال ناطلس ےک ناسملنتکی گااور یارب وبا ماما سیٹ ءاوشا یا ۔اترکی چوک اپ راپ ےس ناکلل قات ےک
 بس اهر تا آلا ملک لا یاب ےک رادرس کیا ےک ناسماج ےہ ایانہ یگ

 ۰ جو یار نام ایل پت دوام یکی ا ےن نانعوبا اطا ....:: ےک ری ۓٹ اکوکں ولاو لو
 نایب بصنم ےنپا ےس ارب ۔اید دد ےک کاب ےسا زنا هارد لاڈ سیب دیقدوام یکے ک کف رر ےس ا۔اوہ یشاراناڑب ےس
 ۔ہرزتافرپ بصنم یا کتتافد یکن انسا! ناطلس مد یش ۵9رن زہ کوا اما ۔ایلااب چلو راہ ود ےل ےک ےن رک

 وای مارا ایل نیب ےس سض ےک نب نام نامی ندا رص ریا :تانو ندیم

 یارک یک یواش یک ا ےہ یٹ پراید نام نرو اف اچ ایلالب اپ ےپا ےن
 فیرحم ںیم ےناھ ڑی مولع ترس رب لاله پا ےک او ایدا کری گرد کیا ےل ےک سیا
 ۰ ےت ۓوہادیچ یے اگوج لپ تافو ےن دشنادب شام اما یی حی ار کک تں اہ - یو

 جبر انا کج ںیہ یھبی تر یک نب ھر اقدل یضاق بت اکی ار ےراوز کیا ےس سو الم عا یر نر قوا
 لپ شپ ںیہ ۳ قدر ےک سا بم اکی یاد زارروا یگزادرپءاشنا یک سول یک ای ھت بت اےک نانعوبا ناطلس ےھت ےس او تس اےس
 ۔ی ایچ ترام بوف گلشن من داودالعےک راک اروا قفس راک شناور لو مر

 یگ روا ور هداشک یر ترثاعم ن + توافس لطف اچ ایتازاون یکے یوی وخر واتای سا هام مع تاس

 ایگرکخ وکف رط یک اوہ سی یئاھد یکے مہر اھت تکساج ایکس شکل قت اک ا سیم ےنرھک

 و وبا ےس بنا یکن اطلس ےن تمولق لیا ات نر لی اطلس ا کز ولارعا تقو سا سی ع... شیر اب

 7 هر یار تمبر ان ےک قو قاین ار کر باک ریل ارد ایت رک وبا کی ت ں اہ یک وں ےن کھ
 اف امور تر یرکب وا روا یورک ورش یف شپ فرط یک فا ےن نوا ناطلسروا۔ یوم ت ی ولا ناطلس ںی

 لات ما کس نلاستتنفو ا د یون اتخولا کر یتا تم اقا یک ںاہوروارکا م ناستی م اقای ب اید کل تیر ط یکن است
 ۔یگوہ کب یکن اور یں یم ےس رع یارب یکت قلم سا ےن



 شی وکر وا اق فاتت ےک برک زا ۳۲ متر ....نرظنا رج

 تی اروا رک رقم بم کانادا لا لبیک نب او وخروا درگ خب فس نان : ستار ی ما ۳

 اپ یک ساق ورا هک تاک 6چ ید قرت کے دیتے تمارا ایک برقا
 ےن یہ یگ دعب ےک ی اتہلا۔ و هرکس شاهد کت ما کتک ںیم ھگےک ساروا ایت ایا یہ نآر 2ے ا

 ۔اھتان وہ اف ےس دیگ

 وزر ناروا دایر ساب اب یا تم واک یک ب رخ روا ایکو ون انعوبا ناطاس ںی رغ کا ......:تساقو یک اقلاواا

 2 ےس دہ کا کک تنو یک اودددا اورو رم اضت یک وج فر انہ ےس تیا وکی م ےن یا یب ایل رک یاو مالایخ ےک یاں ص رغ کا ےس
 ۔یگل وہ سی تیا پیکر اقایاب ےا ےن موترعروایئاپ تافو شے ڈٹ ار

 مو تیبرت تارا متن ج یاران برش لامر ےہ ییا ےس شالا. :ہتلارپگولا لامر
 راهم نفر کشف لاک مس اغ ےک ںاہو روا لاپ روپ سیم اف ےس ںوھنا اکتس رابقناےک
 ا ک آں یم برخم کس يا مور واتس. نا کت اقا سید غیا یار جن راربنم ابتلا
 ولا ناطلسرکفک کیں ایپ سد یر رس نکس نا ےل ھا ےک سٹ

 راف ہللا یکولا یش تروا ای ورکر ر رقم شوی روا ی ےک رک ورح را روا ضا وا ایپ ن آے ناسمدوب ےک نادری تاو ناز

 ۳ ی رگ پا

 اس جست جک ام ےن ناطلس بج... ںیم لیکن اطلس یقازر ادب نج للادب وا
 یقارز لادن وبا کف یک اہیب ۔اھت اترا انس رک ڈ دی آرت تیلور فلک سارا اھت رکا نیم ےک سا ناطلس سی الب وکی قال

 ۱ کد یک ز اجا ماع ےک ےن ںاڑہنارواایکہ د انتتسا یک ےک ےس کام ےس نا کت اق الط ےس ےس ںی ےک وہ توف

 ےک مادا برت اےھش ےن کا یئوہ ہت اقال یکر یم ےس نانعوباناطلس یر خآےک ءےی ےل, :ناایماکتبیحصم یکن انخوبا اطلس

 ںایلفچ اپ ےک ناطلس شے بے 0-92 رم رک ئاح ںیم سا اصن روا روم بد

 ترک

 و 2 اسم ناز E و اس

 لابو تو لا- بس اتہ اچ اوہ وارفا ےل ےک یار ایا ام کیک ی تاب ےک ناطاس ےن ںونمش نیک ت اہ ۔ایدرکادنا

 -ایلرکر رکے ا ےن ناطلس سچی اھتدوجوم ین ہلادبخ یکم زواکں ا

 سجن ےہ یک نزاس ںیم ےراہ سا ےن سیرمکی یھب تاب یم یم ا یک کی عی ج اپ ےک ناطاس :لای وکار اوش»لاقخی ےس

 کے۵ دور مقايسه کش اپ روگرگم نر یمار چپ ادرک یقروا الاڈ یم از ان روا ۔ایگرکر افر گے ا

 ۔ایکباطخےا شہ دیک لے تاند کل اے مے

 رودروتو اب ےک برق کس نک ےل ےس رم ل بان شگر یکے نام زروا لئ انمارب رگں ویکس ٹوک نار مہ جت اک ریصت

 ۔ںوہ الو ےنرق ا اطمےک مکٹےک ثداوح سی روا ںوہرضاحریدوج دب ےک یو یی اں روا ںوم

 ۔اتتگنج ناک کک یر

 ۔ ۔ ںی لب فرج ںیہ یار اشارت ٹیپ ےس ںی ور یعآک اروا



 تورو الات فک برویم توی ورا PF شال... نورلغن بانرات

 ۔ںیوہ لوک یورک ےک ںوہکچ یکن ارکنایکل ومپںس یہا ںیم
 نوک لای هراس لاج ےل فرا مرام سو تام بی رو بیج یم ںوقتار یلاو ےتر زمگںاہج

 ۱ یار
 دبی صد کا سنہا اھت لن روش قج ےس ہری ید

 تو لس آلا ےن سا سج اھت سیم نلاسم تو ساووروااوہ جا اڑب رب ناطلس اکہ ریصتل ا خان گو مابر دوو لاری 7.

 یر کارا ھر روک ا کب ج مرآ ےہ و٣۲۴ روا اھٹادود ےس تار یی چن اپ کرد آی ک ناروا ۔ایکۂ دعواکےنرکا رے

 ای تو
 اتل اش یں سم ت عاج یا یکی ر لج ںی ےک الو اپ روت ام کی گن نرو تفکر

 یا ےل اے لو یر س هه قزاسهر پود روا کت ین راوسروا رعایت نم زو ںی :یللبررخآ

 ےن نیر موردا لو لو ژاوفاژ تراما کل ا کف تں اہی ےیب تاناصا ےک می ھوا یکن لوبقےن سار گایکت ساوخرد یک ناج کل ےنپا

 کس اکچ وہ »رک کید رکت واب فالف ےک ا

 هاب اچ شو کما ناطلس بج ...:تمانکل مس دا کس کز اورہ اشارا ی راد زار یکم اولا ن اطلس

 ٥ ملاعم ےن لاروا یارو یر ےب ی توت کاپ مد روا اھت س ی اف توزر ہا بیخ تقوا داتا ماتم ےک ھن لج ںی

 ےرامس تہب ےس لی عن ےن ںیم یش ی لاج لا قو تنیس کس غرور یدک وچ کب لطددو یھب حب شئے راپ

 دو رکن روشن نان روت منو لو نا لی روا ناب تاپ یر نوا ایک داب رہ تاپ ی اوکں ووا

 ۔اھت اتر کت رب اتکے ےس فرط یک نر بوق

 ارم راھ رویہ کن اتخلا نک یھ وبا نااطللس ےن سئروارمگ نم نصیب زوروااپ درک ظمواشداپانپاےسا ےن ںوہتاروا... :سشخر 8

 لرد ین بخت کرا سا سجده ےن اروا یک صقار یم یقو زم نیا سیٹ ےراپ سا سی

 ہدابآپ تاب ساوک تو ا مار وا خروش ک نیم مونہروااوشا دتا سےک سا ںیم ب الا یاب دا ناروا ےگ ےک دد اخ

 سس »تمدید اسوا نااار نب ےس وزر ناروا نا تک رس نوک لاپ ۔ایآے ےک ےک

 گا ےس نال نج روسی کروا برم و ےس یقافنا ےن ئروااید باوج ے کرلج شب ےن ات اھت کچ آ کپ ےس ےرصضاوجنودرواایکاخ

 ما سویا ناطلخ کوہ لئاش سیم یٹراپ کیا یکں وگولودرکر تم “بابا ںی ذنایگو ہلا ہاعم اکن ا بج ۔ںیہ ےہ روہ لئاد یب شیپ دم رم

 ۔اھتا یکدم بلان اطلس ےک تسمو ب رخ حب ےک یا وجات یک کب ناتن رک تعا: کاایک اپ ےک

 ناطاس شیر شیپ یم بج چٹ یئگنب تداعس ثا یگاور یکس اےس ہو یک ن رکی ٹیکس قلعت رم اب کس اطلس. .:تافاشکا

 لیکن ارود یتا ایگ ولم دو یک اب ےا یب ےتآےن ںیم ۔ایآر گے ن علا یک یوم یکن ایس نیروصنمروا رت کت موق اپ ےک

 ےک تاد ادب ناطلس ےکر مع نب نوا ےنوہ لئاد سیمرمشدیدجن ےک نبر مونج ہ ےناج فکاھپ فرط یک ٹاپ جاو ےک ناربلس نبروصنم

 ۱ لری سران

 ميتوان وتس مناسب وی زوروا تی لو نی سا ست روا لا ےک نالہ ںی رب :ے بی یھگت باغ

 ہدرواایداتب زو بمان اکی اترو رک ب یہ فی بن فلات جادو ایج الم ھتاسےک تزمعے ا ناطلسروا ےن سیم

 -اھٰلتیافکے یا ںیم روا ےس اردا ایلام واہ ےس ا ےس یا ںی ھت ای ورک خالہ فر یک لنا ےس ےن رووا ایا ںیہ ےس ا



 ب تو ا ۳0

 اچ فرط یکی اق دوو ینہ یب تک ںیھج وای کس سال ره برو :یجاون الا
 ایگ فرط کل راد دور لرکرایتفاتعاطا سا

 ناسا هتک ساک س ہے نابعشا ۵ با ےت ےگ وہ نددددنپ ۓوہ ےئل اب ےک اے - :یرر تب لورهع
 مار کس سرم فرط یک یم تاباطم رشک ارت تا پاس رام
 ۔ےر لی زاد 2دی

 ےن نیا رب یکی کروا ےس یک یو شو آب تورو یر اعشارپ چای دا فرط یکی وک عشوکپ آے پا ےن مر ٠ .لورش
 -ے لب لی رد ود ابو بش ی یوم نت ام

 ٣ وطواے واروا ںووسآ یر یم ےن ںوصآر واہ یک دز ست ساب کس »با روا اد کرم هلو رم اکراعشا
 کن ولاو ےن رکرفس۔ وہ اترکن اب مرض یکن ادیم ےک تس ایقوکن ود ےک یئادہ ےل ےک داد رام ابرو ن واج
 ےن ش٘ردعحا ےک ن ناروا لاوروسف آے میرا اہ اراک ناچ ات اراک و: واک لاک
 تم نام زن سر ھت یم ٹی ڈ اروا مال مر شلا ےس اوہ اگل ساک یک وشوکن اےس ںازخوعںنود ےا

 ا مک نایاب کرک دا- لات خب ل بیا
 وہ لیک ا مو وہ ل لام س یراړیب بس یکن اا بش یگ ۲ر اترا ےایب یف 8 یگپکےس ٹاوکےک ںوکوس آں اور

 3 7 7 تل ےس ید اا ر [/87
 سوار هتک ساب سنا ا یکب رب ےن جن ےھت ےس وے ڑب لوروا اک | ںاہچاڑوم رک
 بی با تست دب ےہ راخ آنا رظ نصر دوا یس ج ےتاگجج ناشن ےک توبن ںاہج ۔ یک یٹاکےک ےل ےک سود ےس اترڈ ےس تمام

 کس الو آلت پایا یادت روا زکات بس مک

 ۔ںیہیراعشاپ کدی ادب ےک نسل ول یکپ رواروا ےن رک ر اشک تارک ےک میرکل وس ایشو ےک

 9 ب اوج ےک کا اسانس لس اه سد بوت نت وان او ےناج ےل رکی ان ۶

 لو ےنرک دم یل و وط ےس یا ے رو یکوبشوخ کرکے یار دہ رکے کل اے می

 بابا ج ںوہورارلو اک ار تھکن ا یم اوہ کرا اک ش شزود روا رک هر یر نو
 راس فسا تراس درنگ اس تا گن گان یک یف قتل

 جاے ئی تن 0 کریک ناداں جو دیسوب یہی کل ا ۔ے اسیر می 27
 ےک اکے ل 2ھ رصرذس بس اتم ورود یف دی اوج ےدای یکن اوا۔ںیہ ےتوہ ےپردےک نشا اتار کر اید بج روا
 ادئام زر اکرحف سای کمار سیہ ےن سج | اه ےل ےریم ےن ں روا
 ود ےس چو یکی ا اھتایکل صاح ےنرھکگی چپ وچ ےس ےنامزروا۔ اے راک ےک یک ں وتش ن دمام

TT E ET 

 وہ تم ےس ےنوھٹواکیفروا ےناج ؟تقووج نی
 ےب یی ٹکا ۔ںیہ 99۶ وہ ےڑڈپب

 بی رم هاش تقی کر الو کک ت اقا ےک تاریک ایر تور ی ںیم مک تے نآر کب ج
 ےن ںوھتج جا سےک ںوناوج ے-ا۔ نور تب ےک ںوہ انگے ارد ااگں واٹ ےک کل ام تا نا ا اطخ یف لی ے٤ راج یف لوم

 ےن سا ولا اپ ےک اف ارگ ی نر و نی هد

 ت ےل ا کای

 روا اگ ہروآث واو

 روایت



 ترا وی ۳۹۵ ےک نور تیر
 ميس لا درج قرض ےک تار یکن اں اند یکرارحس وہ یداع ےک ےن مپ حج
 تک ایر اروا-عس_دافوافرطی تو واکس ںولاو ےہ ںاوخروا ےے او کر اتتد وے رک اس اا شف ن اخ

 ٹراد ےک تفالخ بوقت ونہ یی وہ ث راو ریا ےک ےک ںاپاپ ارد - تو طی یہا یک ڈوب ےل ےک تاقالم یک او
 یراق تل اول ےن رکی خور ناسا هد را 1 لار وا سو ےنرکرس رپ ںوڈوھکیر شہد نو دہ

 ایاھکک ون ایک زاب یگ کالج ےک کمکی رپ ساک بیش تک ونھود روا ںی چپس ےس وک او ےنرھک
 ۔ے ات وکساک ا ےن رک ز۶ اے اج یا زاوآ ی روا ےاچ ید یماےا ”رواے اج یری یما ےس مے ناروا تاج

 نے اکی یم ےریصتےنوہب ےترکرکذاکےنوہ لب اقرپ کلم یس اردا ےس اہ رای رتن سا فوم رم ات ےک ےناجراپ ددنمس
 یک اے راتسےک مئازرواںوزیئروا۔ےہ یٹاج ۓ الچ ےاد+ او ےیم ےک مرا ۔ےہاوہہناور لاس کب الا یئاطونج رت

 روا ےک تمس دپ ےک یک ۳تن لاک لای جات سس اه تار کا توت م ے رک امر

 رام تا با اے تیار

 داش ےس تموت کش یم روا ےس اترکرود ناک رک ےس بیہ رو بیخ روا ۔ے فو ای تبرر رف یم مےتفرط یک ہی ددلب ےھت

 دلو: لایت سن زاری دپ کیا اروا ےک

 لو دیصتےپا تا ےن لیئاھت یھتیارزروفاج بی رنو بیک ییا ںیہ ی ےس وہ اوب ےک ے یر ےک ناڈوسواش ےہ دهاکن اژوسهاش
 اہے وہ ےن رب طا

 ب شاد 2 ڑود یس رر ہلیکم کی لو ےریمرداایکادرا اک ناپ گ اے اے ےھت ےک قوی رت

 کد ھم سیم ےن دییکن اف ھتراہدیما ل ر کج ی ل ا یج تک روا ایگوہ لی دیت ںی یکرود اید گچ هر اپ کس

 ےر مر گتتسماط۔ ےہ ادرک اضر عدد یم ےن نش ں وہ کب لط تو ےک باک مو الم شا عا
 تہ وار دا ایگ نہ وس

 TT i رر ی جیو کرک ارج
 نوش ما و کل ورار مور نور هوروا ےگ وج او تاناشنےک تیادب ےیل رذ ےک نیت اروا ںی گراد کس تیرہ ردا

 ۔ےس انکل کا ںای دنلب ےس

 ی نیا نیمار( ےک یے اک دایک اپ ےک ایت بجا درک اب را
 وو

 زود بقا E جرت

 ےئل تم زوم بار نی ر ار امت اتا راپ روا ۔ایکادا ت
 وک مهم و یم ۔ ےس الغلا تصح اہک ںی وت اتوہ تام ایپ اکک رنھش یک شوکس سا سیب رگاروا ںیہ یک ؤاملا نج وہ ر اکا

 وردا آیی سرت لی لا

 شما یک 7 و روا لب

 ےک ےس فرط یک ولی فا براریت ےہ اوب یم حر ےس یئدہمرواروصنم ےن یکتس ے پن

 هد ایانمارب  ریما نا اپ شش دناید کی هدردا کی لاری سلام

 شک ےک لول اوست روا یر هم هوروا 2 لاو سر 2 یر فوول راو ے

 لب رنج روا لاو تربت



 سورو لات فلک بر و تی۵ زا س×۷ e ۔۔نورلظ نہار اج

 جٹ ای “ تداعسو ےن رش ییہ وے ےک ںورنشماپ ےک ڈرو ای وردا ےس الاد ےنرمکن است ا اھم ا یہ ایکو د دراز نت

 ملاظمے داس تہب ےن ییہ روا۔ ا کوم کاج نکا لی ںیم ہٹ ای داگلری کک میل ام ںی آے ار :باپ ساک ازم

 اپ ےک اے رس روا تری کت ساولت باب را سج ےر مروان رم یہ شییب وزرای ےے ریما ےک کب اڈے سجاد ایافصاک
 روا وہ عل اپ ےک سا کل پدر کلم فلان فان زوروا ایگ کلم اتماکن اطلس ے ہو یک اہکک تں اہی باترک ٹچ
 ۔ے ایکن ای لش ت الام ےک یا ےن مکا ییج یو: ت اقو یک اں روادید بس تینا نوک

 نر هی هوای یکر یم ین ۔اھکر اعم تسمه پا روتسدب کب لات لاھتس تول نر کرب زو پچ روا :سرور ےک ری زو

 یک ےنامز ےک نانا ناطلس وج ےس رو کت بکا ےن ناروا ۔ایگاتحڑب ےگ آ اھتاوہاکلرپ ماکس نج شیمرو زےک یٹاوج سیروا۔ایکگ گتفاضا

 ایکس ور دی زب ےک ےن اےس ہجو سا

 الو ےن الا وو سایشوخ ید یا اصن رج ا ٤,87707 اس سیا واسم. کر درد

 رمت ےک یا زاب اد رک وا سراج لس یار نیٹ ےک روما نا ےہ اکچاج ایکن ایب ہکا یجایگوہہفاضا سیب ترمیغ ترش یکن اطلس سیل اھ

 ۱ دژ تام اقتم فیآکپ اپ کس الت رص رس لی تساوی

 هلو ب ا مس مایا ےک تطل یکی اے روایتی توکل لو ار کت یر ےن ارگ ....: شو اکر
 ےس ھب ےن ساز یلاھ ڑت یو یھب سا ںی ات اناج ین مر ھگےک ناطلسے جو یک پان ےس نئاطلسروا۔ ایکو دابا دژ لا
 ۔ایک ار اچ

 سس لس باد تموم ی تو برضم استو درو رواج نا تیرفا لک سا لیہ لیٹ تالاع ناز... لوسا

 مینی اپو ےک سا سیٹروا جات د ل رح ےس جد کریم ناست مام ںیہ کا وم فوق جراید کور حس تفرش اے ےن داوادبع

 “لا ےن تروا درکاکا ےس نا ےک تاب یر سود یا وس ےکر رس ےن سیب دا ایک ارمصا سیم ےک ود ےس تاج سا ھم ےن لای - لور

 ۔ےانسراعش ایہ روا ایک اپ ےک یا ید ان شیری نت نرو اد تشرروا بان ےک ایٹ

 تم ںیم ےن واس الاد ےس کوا وت ںی وم یر ریست لو اوس ےک سارواوہ کرا اکے ںی :مھجڑاکراعشا
 ۔ے دین یک یگ رب یسک ام یھت لا ۔ےہر ےتآم روا لا مکا ل گر وا ید ینداہ کراہت اس ےک

 ہے اکیا یک ای ایندوج با توا ےس نشر وج۔ےہ ہنامزاکدیکیزامز ارت نایمرو ےک ںڑتاورروا ےل ومرت طتوکراہب وم ںیم تلف یک وا

 اند داکت امشہاوفاوسے ریت لیٹے ردرکراکڈاےس ےنیند ش ہنامزہکےجہ بیت رب تم ودر لا جو مارو سبک کس تراس

 اھت اتر مر یه اوج نشروا توکار رم س دانی کرت کب ج ا رک ا نوک ےددانب ی اے ےس لام

 ےس ماا ی ا اجے رر وا ےک دے العبد چک ےن

 لار تیر نج ےس رود م باب ےرامہ ںی مون رے اہ انک ںوکول کرک اھ ۔ ںیم او اب شر تیر

 وب یدیرفاسیب ہمیں ا رار ناو و ںوہاوم راو سیم ے تہی کز ن ۔ے اتر کاب میک ںی ےس ل لوط

 ےک ںوتسوےا۔ تایر za ںوتکا ہوا ںیہ را وری هک

 او مک

 اکی دآم ن ج دہ اچ ا کیا ایمر دے اھ واےریم باہ صا ےریم ےا پلک کے لد ےریم انچ ایک ےک ےن یم

 مالک ب کما ےرکز بج رقیک تاقاط یک دآرباص ها کیر ؟ےر مکی ٹد آر اص بج روا الم نند
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 ںیتڑکنروا لان ف لت برع چشم تانے زا ۳۷ے لج نورلننا رج

 وال نر والت بست مکرم لا دنب ںاہج

 ستار روا نوم ںیم نشؤنارفاسم با نیشےچ ہک ںوہ ںاہرےد نج پا ےس ایپ روا لو آی ليگ لس ما شبا

 بار کن وب تا سرا مر رف اسکے ایک یکے یا ےس اید کور تر گن یا سا رو لر تسلیت
 - تایر وگو هام باک

 ےس اروا کوک نایت کک کدے ہت ابا طرت اک ےن اروا نر رک اوم لا ےن دو و لی... تم زاها

 ہو ج لارسس ےنپاوکیلبا یتپاروا سیٹ ےنپا ےن ںی روا ۔ایکر ایقخاوکے ےس ار ےک ینا ےہ ےک ےک کرو صقل ردم ےن شی لین ںوناج الچ ےس

 تقوا یراق تس اراک سلنا ےس ںی ووتروا اد س زانا ہے اکا پے نا ےس سٹ نادناخ مگنت قے طق

 کب یطخ نی ادب کو ارمزو جب تارک اہ ےک س رپ کس اس اطلس لی سافود بج یراددقل اق ع وارتا ناطاساک سلنا

 یک تا یب تصور وا اھت ترک تسمذخ یکس لا سم سیل. یھ ةد یہ جاس ےک ا کر یھب کں ویک۔ایگوہ لصاح تمدخ قلت ۔ےک ساےس فر

 اقرار ولت ور

 نایمردک لئررادتبا اےک یا روا ےیغاطط تو سا 2ت ایگ ےک ںیلاووکک یک ےنپارپ ےنالب ےک ہیقناط ود بج دوا... ا نیر

 ۱ ۳ ی وہ بارخت اقلعت (ھتایکم لٹ مم سان ارپ سا ےن سی

 وتو

 اھت کرک وج ےس رش یکی ایت یہا ےس یا کچ ؛ ےگ وہ بارخ ت اظ ھتاس ےک ہیخاط ےک سا یےیپ ےس ےن رکہضق رپ کک یا
 در لا ایگ رسا فر کی تاب رک و دو ںی اگ ہر گلا ےس ںولقےک ںونالسم )ورک جین ارش

 نایت ےس ا اھت یف یم ئل ےک نا شہراھج ےک برضموج ۔ےہ اتا انرکل حکو شیساےس سیم ںوربشےک سنا لرو کا یک
 طا یک ا ےس تافاضم ےک ساردازخرروایگوہادوپ دمققم اکل کک لپ ایست کل اب رشت زین رنک شاپ

 تے لپ سیا ےس لی نا ےن سازی اھت اکر یک روا تراراد ےک لاہورداایلرک شق رپ نا ےن لارواارقا ںاہو سیل ۔ایگوہ شکت سد
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 -ےگ یہ کن ایج مع کا مج ای دا دہ اھچتا ےب ےن یا ایگ واف ر ط یکی اے وہ ے کوا اپ تانانض ادب اس پا یی و رکی

 شاک ستا

 نارا ج م رپ سم ناوک یھ لیا ےس ایک اراک از فرط کا ےن یش بج .....:لایحو لا

 گلو آل اپ ےراھنل یم ےس لاپہروااگںو ہرے نا کا یک یخوک( جک یکم ناطاس )ی احلا ناطاس ےس ںی اھت ےک

 ےک بر لام اتو اھت یت فیل ش نہ ھحا سالہا نار ساکن اہو ںیم ےنامز ساایمگف رط یکد اگر دنب یکہ بس یم ہن انچ .....: یش دیبس
 ارواب ١ کت زع یکن ا ےن یلرفلاونہ ےل ےس بس لبه ےک ےس وہ لوہے یک ف السا ےک یا اھت الاد بس او کتب بید

 بس لا ےک یرغل یی تاچ ےک کے نا گولود اپ اھک اپ ےن تالاحرچب یکدم تربش یکن ا ممشےس عر ام یک کرد شر ےہ
 ۔ایلانبیریق سا روااکہر تساراکن ا ےن ںیہ راوس یکی کراصن سش راطلا لب )زلال ےب انچ -ایدرکگن گژالچ فرط یک مزہ وک

 ماچ ام اپ ویران لعاب ےک نا ےن لا ۔ےوہہدوتم فرط یک کن ا ےس عو یکت فرش یم یکن ادیعسوبا ناطلس یم انچ

 اک رش یم انا ساروا گاف مع کو حر لا ےک آں او فرط کر بس ہور انچا ی دہ قران درب نا سیر



 ںی وکر وا ل یت فلک ب ۶ ی توی زا ۳۸۸ا مت لج .....نورلف بارات

 ۱ _ایگاپ ت اف یگ لاو

 :ایگن م یر ر اکی روس فی رک

 9 ۴ح کسے فرط یکن سا ناطلس یاد ایکو بر رخ روا دریل وز
 تے ید ےدرضق رب ریش ا ےنرہش لئاروا۔ ےگ م یا فرط ی ن اتع ناطلس رش با نارود سا راترک
 ایگ سیٹ رات اک ییروشں یم ےب فیر شروا۔ ایدرکر قم نا مکاں اہووکی 7ی وہ نیریعسےس سیٹ

 وے سود یک اس ٹا شی مارک ا ےن فیر ش ایم ارکاک ا ےن طاس ایک اپ ےک ناھن ییا فرش :یوم ارور تک

 ۱ ۔ بم یا گرا تفکر قہ ےک ناطاس فیر یف اپ ۔ ایکن یش

 ردیعن توا یگرع اش ےتسار آ ےس بداو رھپ او ےک یی آس ون لاو ےن کت اتاط ےس یلاشیب ہدنخ راقواب مم یر :لایب روا کا
 قو و لاکش اس

 ساس ےک یس ئاب ےک ےن سارے اپ ےک ال ٹ بج ....:اڑمار یم اپ ےک فیر
 یارک 7 بشر اف تن وآبش یر فست میم ےن فیر نانچ ۔ کر ی تر دق یھواشداب مومیکس مت اھ وج وا ےس یا ےس یش اچ

 اھت ت تام ےک سکا ےک برما 9 ںوذ نارت شی نا التشاچ- یھ

 روا اھت نٹ اوکب یطش نبارمزو ےک سردار مجا نیا ناطلس ےن سیروا ایما لچ فرط یکدط ان: عس یدعب ےک سا ....:ی طان زنا
 بس ب باباب کت لار نچ کم آش روان برج نسبی نان ارد قامت ارتش زا

 ےب ےلاد پا تھ ڑ چک اکا ےا رت اھت اس ےک لنروا تحص لافودنخ فر یک شراب مر شہ دز
 تسب یک ئاروا ںویمد آج کیو نوے ری ردا ےس راکت اقام یک واہ ف اار مس ےس اج و٢ کر يقر یاواروا

 -ت تاب فا زر سا اوارمروا یی کداوکگی کت بحع یر یمرواےاییکل و

 فرط دوم ساو یں وولدت ےن سم کما روا ان ترس سنا نا

 نما شدم قدر ان کل اس کا کلاه :لروا را درک

 کبک ساسی سش زا

 ت کی ناپ یی یگ

 ایاک ”ے ہہ ایدرایقفا:ن نایک سابق لا

 یاد لب بیک نرم اوج ترکی یز اب شب لوح ؟ںوراتس ے اھم یک ں تروگںن اوج اس ےک ںورامشادورواوہ یر 4

 ںی تہی یکی او راو ےک م زاروا ںی تشک راک ای تام وتحس یک ولز یگ 1ےک

 دب کیاروا ےہ امواج سو ی چی اروا

 اراک روا
 ر افتس تاب اس عمر مع تاک تباوج ے فیل کا

 جا بر را کنارے زن

 یاروااوت تم آل يا دادی 1 7۰ 8 f روو لر 3 ۱ ا

 ۱ے یا ےک ےک ےن دہر اکی تحروازازعاروا کیلس ننروا سیر یس زچ یک رورضردا نیل ات ل شم اروا کد ج ت اک ےنپا



 ںی وکر وا لاق فلک ب و اتوا زا ؟لج.....نورطخ نیا رات

 ب کد ےک ترخو کروا الم تا ےک نار طبس ازم ےک هویت کس لا لر اکسس تقی
 توی 0 7 - - 0 رم بیخ

 دیرکبتتےحم بش پل شات سارا سمیرا

 ےل ےک لیک یک ہر اوم ےک ںی وفوا نب عن یب ہرطا خام باخر کیری ےس فرطیکب یلخ نیا م میا سی :ترافس
 دولت کتک نوری روج ی فتا تام ایچ اچ یی ے نایمرر ےک ں ونا ار کے تافاضمرعب ےک یا کو ج ایگ

 دا فال سپاس یخ شر لب :

 ایگ اموت لوا کف الم اے رام لک یل یارو 0 یم ےن لاروا کت کت بیر سیا... :لارفاترعی ر

 لاو ناطاس کت بتا با- کش ارت رهام ل را ےن ی روپ روز نہ م اربا بیک ےک غار... ژن: f ؟اربا بیول

 دعب ےک تافو یکن اوصشر میئاربا۔ اھت یم ھکےک حا نیا سیم سلاد تقوسا۔ اب »سل ےسا ےن ناتواں واال نیب سی
 لر اش سش ابطا ےنپاو کمی اربا ےن ہیاط چن انچ ایر اب کس ادای اب کیا

 ےک یا ے لم نیک یک شک یکے رکماطع تخادو یک الا ےر ہم جب ےن خاطر تاچ. کیک ذس لا ؟ شو
 ۔اہررھٹپ ےنرکماق ںاہدےتریم من ران انچ یف زئی رپ ےس نل

 لائیک تی نم داردازروایراوس یھب ےن ہیضاط تق و تل ےس ںاہدایآ ٹول رہناوروب ےک ےت درصر چپ اپ ےک ایم سلا. :یباو

 ماگ ارت کرا کے نیازی - اید دیدن اطلس ےن ںی شیردعب ےش ید دیر ناوج لاو ںوم روا اسکناس هه س
 املای لخت ےک سا ئل سرو ید ترا هرم ےتالعےک یتا یم

 ایکس لگی شرم لایق کب رخم کول یم بش او ودواوہ اح بس ی یادم شر... ییا
 _ےھھ ڑپ راعشایب ےن یی تار سا سو اھت اترک

 ا رموو ںی رار اھپ ےک ہوروا ںی ی الس ریت لوس 27 تک جم وچوہکم السوکں وہ نا... :ےیج ڑوررااکراعشا
 بسیار زاغ ےس اک ودالعےر یم ےن ںوہئدوا یش ودےس

 ناخن صحت ها ۳ ج6 چت تنش وي + لا ض رها ناوج حرص وای
 ےک ںی یوم تے ھے م روا ےس رک ود ےک روا نا قوسکج اکو تگ روا لودر سول وک اہک اوما ےک ساس ےک یب وج
 های اد ایک ب لوح رس یو نا نیر. اگه شل ایم ساب سل

 راس و لو فا اکہ ابا ے رام ےس اات د توگو فرط یکن وک ل داریم شاک یدین آقا یا نور

 ےا روا اہک شاور دیر را اتنا ذاکس ا مکے ایکو ایک کل اخ ےس ت7 مال دا شایکم تومان رک
 درک يا تس دیک مت سوکت ات دکل ال عهد کلان اوس ےک ںوروجیئاو ںومکہ یٹومروا سود اب ار لا

 سید دایر دو سا

 * بیا لب کا ياورريااج 2 ست ن ایمر ےک تالا ےس کارو... یر اکی اش ن اولا
 هر /ںولگشرو داور یک تب ےل کما یاو واک هزکوآت را کی ارن انے نارقھکرے تقی اکں ا راکت

 سوت بادالد لس دوره سارا شب زان ےاڈب ےس لولاولا مات لار ارت دعا ےس یر کن ایا چ اج رنات
 ۔ے بوت مودایز

 نکا زوروا ایگ الی



 شیگررا لات فلک برویم ج۳۵ زا e م لج ..نورلف بانر

 ۔ںیہ یھچ تو مےک یاد ےریم ےس ےرانکراعشاوجس :راعشا یم ا +

 ے یک اشوک اساس اسم هن _لوتروا لو دراز تکرار الطا ی نوو وتسود نئاےریمروا

 ےس هذ از دهب < دلت رها لوله نسرین یدکی رگ کلاچ بم بس یوانپ یکے ںوبدنلب ےن سی ۔
 باداشے بینا ے ری سی یه جسد باداشو رسا زووار یه هچس تر هود روا 3 ہو کا

 ےگ وہ عئاتمےر ہم طظافلا سو امر یخ ےس تر یر رک تفاوت ہا وہ تک کت را اب اب لک اصتلهخ وہ

 ےہ رروصنم فظمش یہ کمار یترواےہ ر ںیم تحارد ار اچ ایکس و نبوت

 ےن بیطخ نا ںیم سی ات هک امشب سم سلئیک خم ےک ےک ڑلک بیطخ یا ںی ےیل ےن سی ...:راعتشا یب لابیدتخ
 ۱ ۔ ںی دا راعشا یکم فرم ےس لش نا قاره تافاش ےک رنا

 اچ بوی روا رود کچ رکا ےہ مئاقرپ دہع پا لداکافدوناروا یت رکا فوکم شوق یقول بج دا دوا تاج وہ نقوش وت اتوہہضانورروا ترک
 ودےر یم ےا ۔ے اتکر باوت ےب ےس ا لا یخ کب اروا چ توم ون ےک کا وکل ودہ جل دار یمدعب ےک ے داح ےک یئادج ادب مکر داےاکنپ وہ
 ںوون؟ںاوروکخ اےک نو ا تار ڈٹ ا۔ںیا رد باوجرورضح۔ا ںی وے ا دزاو آے مبجرواے یدزاوآے منو ریاوتسوو

 - لب لب لوس رج بس نابهدنا اب کریمہ یان کت تس الطب ےن ور روا اید اے

 چک راعشایبرپ ےن ڑب سد کس کس لار وا کر ردتخ ..راهشارپ تیکت لر
 ج نو تک سالار اعتیاد یروزگت قو < توالت راهی سنا

 و ںیہ ت وہ ے ےن ںیم ںوغ یگ یر2 وج ےب دڑ ون ےن یقالخاو لاشےر ۔ تو کن لا ےہ اتوہ اگر ےس نوخرہ ج اک اروا

 باش یم گنج ہم ۔ےہ 2 071 شو :راعشا فرحت یکں ویود

 ےن رک رط یک یر دب ںی ںیہ ھتاود ےل ےک ےنالیھچپ ےک ںیوی خیر ۔ ںی کروا قلی سل نام در
 ۱ ۔ےایاھٹب ےن یک لاو

 کن اس ےاراعشابب ےن سول بش کی وبن تد الو لاس یا :راعشا وہ یک بی 1

 اترکب لطت مادہ ےس لنا لی روا اگ ورگ اقا ےس لا کے اکے د تعا کرا یا نوشت ےس ماو کیا فرم لاف

 اھ ترگب سلط را تس لو شرور اش هو شکم

 زار سس سن اب تس تاشو فول عادت روا خون اسم لایه لک
 ناب روا ی راے دور واےایل دہ ےس لوےریمےس ےک وج ےک ابصاب-< رد روم دشت لوگو شزو فتح

 روا لک ی لاج وہ بی رتےر یم ںایخ رہ ی سوت اھت سیم ںوہ گار یک تیمم ےنامز سش یی وہ ہن رس یک سج ےس ہاگارج ہدانیلاک

 شی سل کارواں وہ تاتش کن ا ی سا کن نقش ربارب رکعت افسر لا ترور
 ۔ںیوہ ات اج ے لی ہم اتوار ےس دایک سا یش

 زوم شوخ یھب روا و نیمار بام ےک مک وا ایگ کرار توپ او بج روا :ںیہ مار 7ی بے دیبا
 چ اکیا مک ال ےس ہنیطنقکل با ےریم ےنرمھتا نہا ن اطلس وا ایفا یم تبحودای یکل ولادر کس مصرع ں ا
 ۱ ۔ے آے لاسخچ او او تاسیس تای

 ایمکے کس هم لس ی یر یخ اعیاد واکس سد کی لی رے ی اینچ ...:یراوسنکس بی 7



 سوت اق اک بو او زا !Pa ۳ ٹل ....نورمخ نار اج

 ۱ ایگ ال چی دذ ےک زیر اچ

 ےن ناطلس کب لت زاجا یکل ابقتما ےک نا ےس را نیا نئاطلس ےن لیب ےتتارپ ماقتم ےک ری رم لایرعو یا ریہ... اج کیے ک7

 -ی اقال ےس لایکب اےنپ او انچ کدے د تزاجاےس یقیخ

 س الطراد ل اعد لاا ےک رکا یہ یگدن ز تاب ور ضد دوا وج کم ناک ےک لایغےنپا ےن ںیم هه :ں یا :اشراب رد یھ مچ

 اگل وی وکب یت ن ہارمزو ےن سٹ ذقاوہ بیری فال اراد ںی بج رواایال

 ۱ یک لاس ےن نم روا ےہ یکد عد یکداتاو ات اوکں ویب زن ۔ںوہ ایآس یر مشن کمارب ھتاس ےک ںودنر یلاھب شیئا آے رم ....: تک اتا

 می ںوہ اترکت فایددزیچ کیا ےس پآل یم ےہ یکدم یر یم ےن ت ارب ےئل ےک تاج اطعرواےت ا ےک یرودزن ۔ ےاڑیاھٹودتا افت تااوط

 ار ےس 7ص 0 آاروکں وہاتاچ لی ےہ اپ ےریم یم ےناج اپ ےک
 دنپ ےدلیپ سیا 2 تلک کج ۔ے اکر ات ہک قروب نا ےن تداعسص ںی باش مت یاس رگ سفال او

 السا وب ایلرک

 ساب سرچ ی پ < بیل ناز سلوک ہنوکےسر مےریم اپ ےک ناطلس یی نفی کں ون بج ....:نیب ہل اعیبۓئاہ

 شف تم کی یک یک ا یکے دایک تم آش تریف بی نیا اچ- اب ر ورک ورش رک ایک کم فات

 بلوک و

 ھے 2مو کک ںالطا ےک ےس یا ےک وہ ورش ےن آو طخ ےک لاو اطلس ارکان دجب صرع ی... :عرادالا خر ادولا
 ناطلس ےن شی لالا یٹروا یب اچ تزاجاےس رھا نیا ناطلس ےن سیم ےس نر ایا اپ ےنپا ھم ےن لن ےس اکچ وہ خیل اقرپ ییا ںی

 2 زام یھ اردا زروال ت ےن ارو ان ھر نهی دیشب گیلاس رانا

 ےہ بابل بلاک ا ۔ اعا ام رف اک ت علاش ےس ےس رم ےس ےن ارگ اللا بیضی زو تقو کس رد ےن نااطلس....:ہتولاشمر ادا

 ٠ (ہمقودرا)۔ے

 ندا ا اکے نا نسا کارا کس کن ارحموا دازق>اک تیام روا تز رکا از ےراگددماھچبا کام

 ات 37 ر اس کاپ ےس مس لار واین رم ےک تری کپ ا: آۓ پاروا ےہ اھ یاو کتری ےس

 ریلدابان یس ا مان الو نب ایکو لا نیب رو نشريات سما ےک

 وبا مجرم ےب یک ولا نب یک اہک ند زوبا تسود لئاکل ا مام صیلنتوا_ یکدم یک ا ےن سازی ای ورکر بق ےسا ےنرصضن نج

 ےس رار ھو آں ورا ۷ ناسا سه تواعس ب اہم اےس ای اھت اہ نا وکرل 00 نیا

 موی یکی اکے سا ےن ساروا۔ یش ترو رض یگزاہناے اچ رگااکر اھناکت الخ تیا پا لت ےک سا ےن سج

 ام تل ناو ااو یک حب ےک ےس رک یر نور اهتمام کا کہ اےک اکن ایعاروارءاسور
 سد ها لا کالا یورو سالم

 ےئل ےک ساس اک یا ایچ ےسا ےن دب۶ نس بج ۔اھر لوفش یم ےراب ےک سرت فرط کرام قو تیتر

 ےج اچ سیل ۔اتوہ ںی وہ لک یر د ےس گچ ییا شک اناج ساپ ےک ںوتسددزز عماد ۔ اھت ھو زاورداککل وبقو اضر ے ےک اراک

 ےادوجواپ ےک بدو لاوحاو بحارم فالتخا ےن مدخروا غایشاور الاس نج وا ےاج ےس اچ اچ ناپ فاص سیشرواےرکو اۃ رکی اہک

 تش اطو ورب یر راول جاو شرفا روا ےس ترور یکم تاد مایار رت یے ےک شوخ لیے کں وھجو تقی قم کل ایش ساوو ےاھکیذ



 ی جا سم کالے. ےک ا وا ا ستوکروا لنت نا بهجت زا rar م لج ۰۰نور لغ ا
 ۔ےساجایکار پل ےس

 ۳2 او تسرد تایی کا یکس ا قد روا یف اگل تصالع رپ ا یر کی کن اطلسدحب ےک اتم اشیا

 تہاتب صنمروارفسفرط کرایہ ےس نر رثا

 اک تیرا ہو روا یک” مولی کیک وبا ناطلس ےس م ضضونب بج روا اھقد رس یکہ قی فا اب ںیم تموکعی کل ضد لب سن رع
 _ایاتب ادوار ١ر ما ےب ےنپا شمدعرس یکدنیلنسق روا مرمر یی یاج کا رک ام ےنپا ےن ا ایکن نار رای قفا ب

 ےتر کزن ںیم ےراپ ےک تافاضم ےک لا ےس ہٹبادبموبار یماداولادب ت واشواپ ےک ن استرو سوا برخ: سکس اولار یو
 لے اپ یکن سوا ناطلسےےک لعاب رخ ےن رکبوباناطلس ےس جو یکں ودنیپر ش ا ےھت یل کود یہی اہ وکل وج ون اقوارٹکار وا ےھت
 ی ام تای لوپن قاب سر نان لی نم رکج

 ےک یر کج یکی ا کرک ےک لاسو گچ گرداس اب فرط کن است نارو د یہ ن وبا ناطاس....: تفر شک کن اوبا اطلس
 -ے اک ھے قادر اتا ٹاھکےک توموکن یش اتا ناطلسےک ںاہ و زوا 0و1 ص7

 رپ لب ووشو یک صوم روا ایگوہ مکس یم صرحل او واھتاوہ اپ رپ نب دحوم وچ ول وج اکے اوم ےک وار 5 02 1
 وار یتا یک مولا نیم تو کت اس یت ےنپا ےن یاردا۔ ایگ اب تافل دیو ںیم ےس وہا ناطلس نہاد
 انب یلاداکت وکی کپ اب ےپا سی تلافی کل وم مالغ رپ وار متال

 نارد تا قاب گن بوس لاو زانو سا دو اپ تسافو لا لک هرس امر ی ارزو
 روا ےگ رک ار تور مماروا_ سه« لا فر طک رکن ہیوم لا ناپ یہ وکس فتوے پا 1ےن ربوہ ا ناطلس
 ادراک تک

 وری اف کس لپ و رول »رند را اہ تی رفا ےن ن شاولاروا ایکو تر رج فک ۵ رگولا نال .....: کن
 بقا ادیت گنبد کس لار ید ری اب کند لاک ا ںیم برخمر وا ۔اید چی و

 ادای آل یم ی اف ے ناسا پ اباکس اروا درک وز پا ےن نانحوبا نئاطلس لیٹ ہصرع یا .... :یطوزح یگدملاو ےک نانعوبا
 یکن ا ےس شئافوکں و اھچ کارواد ذوارواےس نئاسمانکں ویئاھب ےک ی ورا يا ذی لب الا ارم رر اس تہب اس
 لںودع اچ اچ ی ورکر درو سس رم یکن سوا ناطسوکں وگولروا ںی اجوہراتمدوخ سیم لورم باہ وک ایک ف رط یک ودمر

 رشیدی اروا۔ اچ رگ نرگس نبی نا ایل سم قر ووکں وقاعوکں اہوروا وہ چوت فرط ۱
 وج وچ وک وم اشواب کس کا ےن سا وت ایکہلمترپ نئاسملتل یم ےیل رف - نانو ناطاس روا یک توں ہرا ل ایخ نک اوبا اطاس بس دا ای

 ےک ےس یا اولاد

 بج تک یہاہ روا رقا شیر دااب درکؤاپربدواتوکن اروا ید ت سش و اولاد عنہ ےن نوا ناطاس ....:تقر سی ج کن اوبا اطلس
 تیاکش اپ ےک سا یک ا یی ے ا فیلکج ے یکیکس روایت وہ رواج فدا یکتاقالم ےس یا ےس یر لج ےس ہار ہا ردایآ
 هل برق چارتر ابرار افسر یک کے مرم کاج طا یکن اوو روا یگ

 ابد اپ ےک یا وتا مارو تیافک شید رد



 وکر لاق فلک برو اتے زا رلج .... نور نار ات

 ےس E O ٦ں اپ ےک ناتعوبا اطلس لع ےب ھ۵ ںیم بج دوا.....: ناپ ےک ناتعولا ناطلس نورلظنءا
 1 یمن کاست نایب کس فال کس ابو راروا فا تا
 ات تک ترقی تاپ کت لا نان اطلس الماس یر هست کد توس

 )ی OE ا ریما ہک کت یبا اپ ےک ناطلس ےن نیب ساحر ....: وح کن رح
 اھکر یک دیت کل اسود جج ےن سازی درک متیواےرامجداایگ آل یش درس یکے س تاب اطلس چاه واکس لا

(0)0. 0 

 a - وا ی تما ی پس ا دوا رک تپ برخیک آن ملاسوبا نال ےس فرط ی رم... اوبا ن اطلس
 سالار ۔ ید اک ےس ادوار نر ب فسپا نب یو وھٹوئازوا۔. لس کود اردک ناسا

 یکتا استون یو زاطلس نزاع سوب زنا زور ایه دارا کا یجاد ی اف

 ےپ ںورتشاپ ےک نوے اوج کردہ ے ںوج روا ِلاوما ےس ا ئل کتک رود تس ناسا . :ید ےد یب سیبہنم ےک یا

 ےن نیم مونبہیجہنیطنسق شاپور وای مکا ڈادب و ار ما کں یم ےک رکن ایب مہ کا یل ےاج ئرە تسوداکل او واک میل
 ولاا سارو ایک ؟الهرنوب حس تار کیا اہ رھپ ۔ےت تسرد سننے ک ساق ار ےک راکت لاس یک لس سلیم یطنسق اکا زوبا یئاھپ ےک سا

 ۳ اوب فرید ی مر اب ایت ورا درک وز اف لا لب یو لاپدوا اما
 ی لب

 ےس ےسادوا۔ ی کر یتا رد لا ذات یا تم ناتوان... راک یتایعوبا
 یاو کد یت لاہور( خط حبس تار گردان س نا درگ

 یارو اید رک( زول اپعدلا یھ ےہ تقو ےتاج سنا ساک دیس افسر وا کت هاش فس اساس بجا. لار ۰
 اکے کس اد ےسا یھبک اکتبر چای لاو نوت هدر کر ےس دقو

 یک ودمر کن ادای دعو ناک ایدہ روم ےسا ےن ںوہاوخر یخ وا سئاوخ ےک نا زوہا وت ایل وپ نامت نایزولا بج و :نایزوبا
 یتاحاوا۔اھ اچ و×واشراب اکی ادللاو سوت یقاحس ادا کارا سلام فرط اب ںی اے ارعا یا ےس فرط

 ۱ اتا لن شپ ےس ںوھقاپ ےک نیر مووی اچ ےن نیک (رفات نیم لوخکنوا

 ےس ہو یکت شر یی یا ۔اھت نار کج کنز ییا کی ر موج ی تکو یک فرط یکے طع قا وبا ےن ادب وبا ....: لاش ہنس آں اب حوا
 الر ارے یاہو چاچ ےہ ومد رکی ت تو کا ہو کاکا نا ر ٗز ےن میل اسوبا ناطلس

 رارصاپ ےنکر کک ندا ےنرہش بیج ۔اھکد ےس ہ ریو صا کت رم اگلچ فرین شا ارم... کس
 ساب رگ تاس ےک ںوبتاکر وا ساوخ ےک ملاسوبا ناطلس ےن سٹیزن اھت لمصاح رم بال تک فرط کک نوش اما نان انچایک
 ۔ےئہد ماما ےھانراک

 بم تره لای تاپ الت دنا وام... بصنع ےک تیک نود لغ با
 ۔اگے رب

 ا ی ی 0970



 ںیتڑکنروا لا فلتشیےک برخ وچ دم ات هزا rer م ل نورلف بارا

 ۔اتوہ راو صح اک وک جک

 ںیبروا ایک ےک تطخاف یک مال حت اس ےک ناروا یما ےس ا ےن ناطلس اھت یھب یک یئاوھچ وج کیا ٹن :ےگ وہ با ارت باقلعت

 کا رک ب خو /ءا زو وک اب ےس ناطلس یے راب ےک ےن رمی پودا ےناچ سنا ےن ٴرھپ۔ایک لیلا تا ےک ناطلسروخ

 رک رک ےک نیا پولار ارپ یاو شے اھ یم تام کا ایکو: بارق ت قلت حت س ےک بیل زوے رم ےس چو

 ےب تاپتا ن اطلس ایر کارا ےن ںیم وخ ےک ںیم ےس دب ےک ےس آے رم ےس لدبواریما...: شا ان یکرلجت بحگ یکن اطلس
 ارم ےن اطلع اہ پس دارا سال لاعب لوک الطاےسا یگ ڑاگبیلاو ےنوہ ھتاس ےک بیطخ نیا فست ایت

 آت اس ےک یار روا ایکم اکا بو

 بوپ آرم ےن( ا اع ےک ہا )ن اطلس یھب 0 لت کی مس آت کاک ل : و لج

 ے رہی تاب پ ںوعدنکے رم سئانلاماوحیغانج ۔ےڑپ ٹی ھر ش لگئا ےس ںورا دا ای آر کوہ ا ےس اقلیت ایان منشی
 کت یر الف مآ رم کاایک اپ ےک اعا سرب اھت ند کارا مار می سس ور وا تون تر

 انآ پے اورو ے رھیا واو رموو کد یک کر اوہ ؛ یکءاطع تحلفی

 [پب 6 7 :لیشروصا تسایسروا اٹ ھتا اکا یروما مہا ےک تموکع یک ا ےن شین انچ :تکرش یر یم سیٹ مواقع

 تاج اتا نایسرد ےک ہنیطنت کاج سابعوبایئاھب زا ےک سادوا ناطلس کھ وا ھی کتب الخ کر ئاب کتے ےس کا
 - نر نوع نور کیان تاپ نر ال شی درد یک ورور وا اع ریت

 ول تستر ناغاس لباس سایه ناطاس پن ب باقی کک سیر ےب ٦ےن ںوھغ انچ .....: تسکین شولا
 قم لب ےک سا ےن یم لے سا ایکگاھب فرض یک ہاجح روا گو ؟ ت سش اد ڈا نالا لنت شا اب

 تالاعنا- یت یورک ل اعر ےسا ےن لام یگش ای آں یئادود بج روات یورک رخ شین لوپ عارامساکے راس ےن الا. لوس

 ںیم یئاکےن سرکش غنی نے نرخ انچ ےھت ےسررکادا یہ سے ےزاردصریکوج کم لات مایع

 ۔_ایکاد کت ایرورض یرامہ کتدح یٹاکےن سلا ۔ایلرکا 7

 ی کورکی روپ دارم یکی ا ےن ناطاس کمیک ڑوج وشر رکا ےک ناطلس ےن اه ناسا ..:للرگی رارتشر کو ۲ 1

 ۔ادوایء ایٹم یا ےن یا چن انچ ۓاج کد اب اه دذ ےک کاکا ایاھڑب مدق ےل سا فر یک یش لا ےن مکا ےک ناسملت

 وبا ناطاس رش لا یک اکو طوخ ےس رش یہا روا امگا ںیم ناطوا ےک ہی نااطلس سی ےب کے ھب.....: ںیم عنااطوا ےک باجی ناطلس

 ےس یاہو رکید باوج ےا ےنرہش نا نا اترکر نیہ بوخ یر وا اھت اکر یت تہببراھد ےئل ےک نا ہک ےھت فاش تی تار

 : لب فر

 دلو یک ابر نج حی ) لوج ویک ارعاروا ںو نیا ےن ناطلسد زیا لیشروا ایل ےل ےک تعفادم یکن اطلاع ٠لا اج کیا

 تاروايلمر ےن ن انس او ی شو دس اقروا کام کب ےس رام وت رکے یا تاک )سے س

 یی اطا یکی ادراک ا یکے یک ر ط کہ تاک شات رباعم ری "فسا رام 9و

 ںیم لونیب ےک نلاطلس سیٹ کا کب لاطم ےس ہھھب ےن ںودنشاب ےک شر وار مت یل اپ ےک سا د ےک نافاس تقوا ںی .:ترذطم کیا

 ےب ےن سا ۔ایگالچ سا ےک سابعوبا ناطاس شیروا یک کت رذعم ےس مکس ا ےن لی ۔ںو تی یکی ا مام لک روا ورکر راول کے



 وردا لاق فلک بر یو اتیا زا ۳2۵ خر .... نور نمرات

 ید رگض ال ارت ان لب کارفرما مو

 نکال یکایک وف ےا ےس ہو یکے ملات سرت هستن اپ ےک لات سپر... ل تا ساب
 ےک ےک کرارا ےررف ےن لا کا تاج یکم ےناج ئیئاو ےس سا ےک ادب بصح ےن سیم لاحرہب ۔اھت کما ں ویک ی مات اے

 یو ۔کدےدتزاہا

 روا تارا اپ کس یر بوق روا ۔ایگالچچ فرط یکں وہ عر کوہ عادولا ےس سا لاپ ےک ین ب بوقمم نورمغ نیا

 ی لو اومده لا ہکا ت لاخ ےس اگرچ اوہ لاو ںیم ور راہ دواایلرکریق ست کر اب ےریم ابا ناس

 ۔ات ی ناکا

 رواےریم نوچ ایراد اکے اچو رک ایر قوام لاپ لا بوق رعب سست شیر... مرگ نورطنا

 گول قاسم لا لب تالاع نا لب - گود نیمه < پاپ کس لاروا نایمرد کس عن فی نرم

 ںاید جیت ےس رمو لاب ےک ایک

 تجلاغم لو ولا مکا مے ناست
 راس شربت بیا وبا ناسا يک شر سی یک ( یاب اھ )ڈار ناطلس وب ناطاس

 کن اعا چا ےس ہی ایہ اروا کک بضخ ساون یکے نہ باقر یاب ےک ہیر کام )ساوپا ناطاس یئاھب دا اتے سا
 ےک سا ںی درخت ےن ںوہناہکں یہ ےک رکن ای ےب مک ےگ ۸ ف رے س الت ادیت روا ایک وگو توس وا تفرگت رش

 ۔ےھت جا اراکچ ےس مکاع ےپاددروا یک شزاس ےل ےک ھوا ناطلسروا کت باک طوخ ےس د ازاپ

 لننم میاکن اسکا ھید ےن ںوھ ایک وی اب دازاچچ ےپا ےن ںساروایگوہ ات سابعا ناطلس بج ںی ....:برض یر ایک نام ز
 لثه سل اراک قو سا ےنوھوبا ناطلزذا وہ عت اپ ےک نکا ایام یک ات یگڈوہ روپ تجاح یکن ارواےہ کپ وہ
 ۱ : - آوار ڑ وت

 اہے ناما زام ےس ناست اوبا ںی ت اتع لاکوکپ آے پ آے ل ےک تفییپ ےگ دی زم وگو... وار کی وا اطلس
 لی ناک روا فاطع مای ورو ب وقلوب وج لس خواب کس نم ناتو ایکو ناز مش را ٦س ناریم ےک ٹررداالچ

 ےک تے و قولا ن اطلس نیک یک ر سمر ریت ےک واردت وب کا رابرت ماسک کا تیم ودوم رواں وج اھت
 ۔ایکں اف دعا تب ےنرہش با ےس ےگاایلاج ےسا لئ لاعتسا

 روا الخ ےنپا ےن ساردااقیقری لاہووج اک مانپپ ےس یل اخت ےک ( یت اچ کوم اوج)دیعسوبا ناطلس نب نا زوہا ےن ساعوڑاناطاس

 ےگ ہبخز راے تا اس ےک یل اچ کوما اپ ےک اہل ادب ےل اح ہدروا ےاجرکےےن ںیم فارس ےک اوور کا د شر شیر الام ےک خوف

 نایوبا ےن وا. ےہایدرکدیق ںاہووکن ا ےن ہاشداب ےک یاب ہکی دت سینا ےن کاری رم ےک ثب ےہ روم ف اےس ےس ناطلس ناوج

 اجرک ےس نوھ یی یکی اے نورا یاب ےس نوچ یھت خودای ندیم روس فرار وا کت ته ےس

 ےگ آل یش نارییم شرور ید ژاوی نا سیو بیان ید اس

 ےک ے ناپ رد ےپ یھب ولدوا ےگ گا اجب پد اعد ےس تاب اتے زاردرود ےک یٹوئاھچ ینا اسا ےن ںولزع ناب اکں ور

 مارو ے رٹیھپوکں وگولر سزارین پا ناطلس یم تلاع شا ی زوم لیست والس. لو نون گه 4



 ںیتیکحروو لتا فلک برع یش دہ تچ2 ٣ شر... نون
 ںی زیر ٣ے فرطرہ ےن لودنشاب یکرب رب ےک لاج دوا ےگ وہ گالہ ید آے تہب ےس یس رج ناروا ےڑپ کر ےرسو د کیا ک ول ۔ ایہ

 اے ےس فسا سی شوخ آےک تومتیبحںویارمبدنچ ےنپا ناطلس۔ یوم وا تو دن اھ تار بج ایل ٹا
 کن است ی داچی شیر کت انک

 هال ناهار اپ سارا بٹ ہ7
 _ یئاچتن اج ےک کت رذطم ےن لی نم ول رگڑ ج تالا طخ کک اے قا سا ےھجب ےن اوت ۔ ی ارن کی اتال ولسے ںوول

 ییہ تار یما ےک ںاہ ایک نوک فرط کہ رک ےس رھی یکم اق ں اہ ےک یب بوق ےن دعب ےک ےناج آے ںاہد :تزوبتوواا
 یم ناکا تا ےن رکود ےس ی اق ےک ایر ہدروا۔اھت نی ےس سید لاور وا تب ات ناطلس بج ںیبار بھت اپ ےک یف رف سو
 وفا ںوھا ںیم ے راہ یا ےک یا ایک وک یا اتا یبا ےن ںیم بردت چے رھپ ں آرم ےھت ڈر

 بم ےک تمصالعروا تبایت پس یا رو ان رک اخارپ ھم یم ےراب لا ےن سرو یک ڈود ک کن اے یا یک
 تر ره ترا یی یخ ست فسفات کت سو... خر اٹ اش کیا

 ناز از ی اے رگ اک ارپ اے یک اطعوب ےن ساروا ےہ ید تمذج ےن ا
 ںوتسورے رام روا ماقا ش الغ یر اھم وردا ے ایک اک ےن میرے سا تل پآ

 "کا مناخ یے مروا ے اوہ کش لاک

iیک نس سس سس ےک یکے مرک ت باسا ےن ولا اطلس  
 ۔ے ںونٹ رام یک خ فول اے وہہھ ککے ک بت اکروا رکا ش آے یئالھب یا یا اھ فنا لڈ بج را چی ٹو یک

 روافس اپ سراج پاک اچ مپ ےس کت ئاھ کپ روا ےدت زوکپ آی لاعتدادب زولاہیقفے ا”

 ںوہوخ کف اصداےک پ آم نالاح یت جد ده عن گر و کتی قران تب
 ےب ارآروا لق مواعروا ں چ ےگ ےس توا ےس لو اپ 1س سس ۔ ںیہ کیس فرا نرو ساک

 ےک ںورسمھہ ےک پر دا ے اب کیں وا ےک یے راع اکے ہاییاماک کتب ام باپ سدان تب لم
 پے مروا ےک یک ئاق کتے اپ مالا کوم او شپ ےک رارساےراوہ دوا اتنا ےس ماقعےرامہروا قے کرا

 میپ آس سکسی ایک ب ےس ڈا یورک ےک ےک کک “اع باب ےس کیا دتل ب اھت وک

 لاروارسفا ےک تصاعز زم ییرامہ روا نیا ےک ارمان رامہدوا بجاع ےک یلاغ باب ےداہ پ آ۔ےہ یکدنلب یکن اشروا فرم
 یوکے پآ یم ےداب ےک ین اگوہہنرادصح یوگاکپ 7م سجے ںوہ یا ےک رپ اتنا می اف ےک مت
 ۔مالسلاواگو ہر صاند یئ اح کپ 7 لوک یر کپ آہ وچ ر اکے رکن تمام

 سنا ےن سیئاھت ای آس اپ ےک عا شا ےک ہدواوذ ر اروا وو یک ےس کاپ ےک زو ان ےک سا ھی طوطخ یتاش :ںایشاےک ہدواوز
 ہما ینا ےک ے اہ سیئ تع یں اروا ےک لوقت ی ا ناطے سش رک کور یکی اروا یکی رایت بوق ےک ۰
 یم یری کارم کاتر اے تم تمرض کولا ناطلسرکوہ فرخت ےک سابعو ناطلسرادرس تپ ایشاےک ودواد زم انچ ۔ای
 ںوتّقض یکن اطاسروا ےئاج نب بخاناکماکےر مو درک جھک اپ ےک دھڑا نلاطسوک اب پا ےن لی .. :ایگن یم بان یئاھچ ارم
 ۔ےہب ثح اکی کک

 راي اس لوس یار زار گو چرا بش با شب. بنام



 شور وانت فک برم تیز ٣ك تر ..نوریظنم رج

 ۔یکس رگ کل ےک دعلاضم سار ت ےن یم

 یو یباش جی رذ ےک سا سیٹ دعبر جب یکت قلاب ERE املا یک ویا ابا رم
 اروا ۔ ایک نامے ا تپ ےکر تا سا نئاطلس ےن لارواےہ یقاتشماریمہددکال باطخ یک اکبری نا روم و ےس طانر فو اسےک

 ۔ایھکف رطیقریم ےس ںاہو ےن

 ے ای رم روا اب ۷, 072 0 لاو ےک( کت رواج لک ناچ کر... طخ لوط با

 ےتاج مرض بج روا اھ لاو ےن وہ وج اردو سس ذ اجرا درک ف_ زین روزگل ارج روا لا آں ناو سیب ہک

 ےب رواابدرکر دمے یقارفوکب ور شھےریم ےن کا بیم تامل اتو 1 لوح ی اف شید لاژ تیپ گن سلاقچنر
 ۔ایدرکک ان تووک تام نے ریو ماک ات کل ودیما کریم ےن لئی اھ اک اے تری کدہ ا ےس شٹرواایکاسایپ

 ییریم ےن لا اہ کہ اتم ےس سایر اے روج ےوہ ےترکل اتر یدنم اضر سا ےن ٹی آید نم اشروج ےل ے ملاپ لا
 تبع لا ےن او ںوہ یقاضعاکتاقاط یک اےس دڈ ےک لا ےپا شٹدوجواب ےک لاےہ یک یکذج ےس یش یک اھ در

 اتا رگ مان اکی ٹد آ آی لوک ج ےس موقدعپ ےس ید اکو ےک نامی ی رکی کش ےن م س یک ناپ د اخت نوچ ے ری ںیم

 زاهد ک کپ اب - لو + ترکی شو انکے س یا روات اتاپ کرک م الر قات ےک لا تار مرد تر نا تمام کای نھ
 ہلے ایکں وس ےس قو ےن شیت واچ یکتا گام کوس مردان دام اناج 0

 درک ود حرا اور یھ دنیا نین
 لا یر حب کس هست و م تری روا کاپ یک نر گپ دوا یکی باور ے اردن نوش ی .....: ںی قر ن الات ابا
 یں ورتب ےس ہہم ردا ےس ناب پسر کشاند کس سر کپ ترش وچ یادی اےس

 ےک ورکس نک اضاکب اب یا واک روا لوم ا م کروبی اتے لاسو روا نوم براش 7
 ۔ے اجوہ تسرو وس تسردود بج ہا رھا کیا ایم را سا لوھیوکزاد یک فنا حر رکا دعا لو او

 ےس مز یے مادر زار ےن ٹاسک صا گے ےن ا ر اداکارہ ےک مت
 ےل اوین رک باقم ےس یا ےس یک اپ ےک وج ف مدعب ںوہ اچ وپ قلت یئددج ںیم _ یک واق کل ووسن شیروان نادر

 تر عررط گن در« ترک ںوہاتچ و تے ک لزانم وه ل وب اخه و اوت ب نات
 : دعب ےناو ےن رک اوس قلت ےک ںوھکمب او یاسا کشا ںوہ لیے لی ںوگول نقاب تیادہ روا وہدارمگں یم بت ںوہاتاچوہہدز

 راوگنڈھب ےہ نم لا اکر يوا تاج اتم تبلت قو دا

 تن فٹ ڈوب ےک ےن رکا انوا.

EGS Ll م 

 را ںی وہ ود ںیم تہ کک ات پاپ ےس ہو ج ےس اھکیدوکل تیس ن مقایکے ایک شئاراہوتودود ےریم ےا نیم :ناشیکیردابب

 شی ںویٹ ھی کں ولی ںی کارو پهن گراند له شانس مات نا سبد را سام
 ی لوم اب ںیہ لاج  ناریم لر بے ک سوقانروا فکاخروا ںیہ یٹوہ ات حر ط یک وامم ہک ںویر وا نیب یٹٹہ ےک ٹاک
 امی اپ ےک یی اوج لا یکم یہ نا لا نکات ٹپ ہک
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 شور وا لات فل ب روی ۸ + توی زا ۸-۳ للج......نورلخ نہار اج

 یل لادم راے لعن ایکو اگرا یت او ںوروجم یک ۹ 1ےس روم کس لایضروا ساک تسوو لیشروا ےد شئیر لا ا... ایک ادور

 روپ ےک ارگ ا چ تر ادا نے اے اب کتیا لسا ےس حتما

 ۔ے پف اار تتش

 دعب ےریتروا ےا رتا ہٹ یا کلام ںوہ ات اھ رنک سهل جک :ے لا ولی رش
 یلوچ کیر ییا اروا ےس یوم تسرد ےس ب رتی ریت تفآکل ےہ رک اپ اپوکےنامز سارا ںی ےہ ایکن ے شی قوش لٹ لو
 سر کنار لپ ترس قدی کن صبا اما اس 1ے ںوتومےک یارب

 ۔ اراک زاد ردا ہک کرتا لک شورش ےس لوھ سده پف صاف س لا

 اکس نب یم ےب اتم ےک لا ےاجسوہ بج رقاےکر ھکےک لا ےک روبی دلتا نر. سو ات ۶
 کیش تا ترک اوس وک روات ی ات ات اب عدد یر اے الاد ےس الو تہ اراک اک ار فرا ی فاص مک

 دوش زر کش لار نا آے ربےا تاب نا روات کا براک

 ی E قشداے رک شی
 ۔ےہ یاد و ن اصقاےک دب ےک ےک وج ےس ٹیپ یکاوہ رک ا ےک نر ھکے اک راما

 نام مالس رت بج روا پم دب یکس ا کں یم قام ےس جو کس ا ںیم اوہرداےب ایگالچ و تان تیا فرم لال
 ا راک ےد تیار فرط کال ارام ںیہ ادا وو یخ وک فلا ریہ نا و ےنرقرگادداےہ ایکدنز ےن سم

 بے شان ا ار اد رہ کے کک

 رادزار ےک یارواچس اچ وووج تس ایس یورک بدان کن اب فانپا ےن ئروا یک نل زاو ےس ین بی بار
 تاکید یکم وار دفن ےن نے قدراف اق پی سیل ے لوفش یش ناپابیہدچ رگ اے یٹواکب رن نئادرواےس تا
 نی "رنک ها اس ٠ اضتااک تے ای درکناسارپ گامی فس نام

 ےس ریل اقا کل )سو قاره لادوااب آف رطیکو رگ ریت کن لاو رود لپ. :شفی و مکن و
 روا رم روا هک شر شیت ذوب شک ودود ےس یک ترشد چ رام شوخ ےس رکی

 هست شیر سو زیتون اس به ےک ےناجوہ ام نایک لاو مشوا وک کد

 ۔ںیہ ےترکو وز وقوع ارگ ید سلوک وتو ںیہ ےئ وہ ےر ۳1 فرط یک وزوت لاب دیفسروا ےس ایگ آہ آنا وہ لئاخ

 تر یوکس ار لےےک باذقرواوچکد ےس کر ورنکر وا ٹچ ا ےس رک اتوا ےس ی وج رواد زانو ےک ر ہر ےک ہلا اھو کش ے شا

 رپ لالہ ےک لالہ ےک گنج ےریم ناکما رکا ایکت وتاکتاقاط کرت سی یا اب دبات چ سب ےن قر وادود ےس باوجوکل شزوسیھجپ روا ناج
 سارا

 ھج ےہ تقطش ام اک یے 20 آےریمے 2 یں ونا 22
 جے رو ےس تروا لویو زر آی پا کپ ارز کس سافت کلر را شد سرم

 عررط یکے نل او ےناھک او ےنوہن غیر کت ود یواےس اپ ےلاو سد بارہا ت تہ یر اھ شپ رکا ںی اہم رود ںیہ اکر
 اس اوت الکشموجر وا تیک لا یر کارا یکم یف قوشروا ےہ یئڑپ نی کں ووسن پن اب ےک رب ےک ےن ےک مالم کا لوم



 شورا لا فلک بر ویو توی زا ۹-۳ لج .....نورملخ نادان

 لو کل وم فرش تاں ہ یلحتےک پآےس پآ ٹرددب ےک ےن رک لت بی رت اے الاد ےن رک یر قار عبروا ے الاد ےک

 دللاے تسا ناشر کج کر باہم کش اک ا روا ےس رود تہب پد وزن بو. .:تساپ ر نزاشرنل

 ۔ے ہک یخ کل ول اشا رھا رواے ہاگت ترا یک الف ےھھرانوٹتے ا یلاعت

 ےک ایم د ںیہ ویب ےس ےلاڈ ںی وخوت ا لاکن رار واے کر اتا کور ایم ٹل اوم ےک 2 آرواورکر کشا نا ا“ :تبحمے دلا

 2 تومن کل تل بس ام افت لاو« تر : لات شوک ادوار ی بول اک شرع

 لک ے ووتو ں و دز کی انا اتے رب ٢ تیام نا کس لال تت پ رواج ایل زچ کرورضتس لاو
 کارد ترک ارزو ر

 لار توت رک الاو رک ار نامر ےک عفت ےک لیس روال یک راع د روا مالعا دال... :یات کن اج

 روا ےن رکل وک و زاپاجروا ےنرک نوش ایج داری قے ڈاھد نروا ےن رک نوت ایام راک کک ال اردروا اتوہ

 اپ درکواتوکن اج ےن ےنوہدوپر ھگیک سٹٛانرک Da انوکناکیگداب آل اپ رک دا ۶ آرواانانب یرقوکو الوا

 خاں زا ےک سلا یک نا ی و ام مر تا کا ساک 31 ٹر کا اکی داصناامک
 ناطلساکک کس یراضعرا قیر شاد رهب ےک ےن 0 !تربهدروا کس

 گی راس بکس شاه الو نگاهت اس کس طرق تفت کا باک دوا ایم آں اد فرط یی لس رھب
 روا ایک الج ےکاوہ سا ےن ںونارلسمروا ںیہ یئاد ےک یئاھپ ےک اروا ںیودز فوخ قت ک ںوناج یٹاوج یک کرپ کیا
 بقلدعب ےک اے ہللا تو اطسروا اھ اتر زی ھوو مریما یک ےہ ایک اب ہہ ےل ےک نا ںیم ےزاورو ےک یئال ساق

 :. یون صف واقخق اےک تام فن ساروایکرایقخا

 جريان ماکت اوم روا ج کلا ےس جوا ےن رکودب روا لیى ےن رکع الصارواےھککےک لا ٰیلاھت ٹواروا.... :انرکح کاش کم ازتجاود
kıراگددمو نین ںیم ماکی اھت ہٹا روا ا رال یر اظنااکب اکی کی بر بمعوجروااھکرر شنا لو ہار رمان کیر راک مقرر  

 ذرفت ا بول اوہ اں اترے اد ےنوہ رش بع لپ ےک ا۶ا مے سجے اتوہ
 ۔ےاتگر قنا

 ۳ 7.700 0 والا داج ٢ے فرطیک بیتا یادت. :ترارع یارک

 هردو پاب آے تم بجا ماقم مئاق ےک دللاو ےریم طاف ےک کلک نار روات آے مے ظاولےک ی

 کے راکت لوھتاپ ےک ںوناوہ لایخاریم ے اپ رات بر ن قراھٹن اک ار مرواےہ ار ما: قوشار یمردا ییہ نارد ے را٢ کرودروا ےس

 اوما شود مہر لوک ےک لد ےس ری کب یک کت فای دد للاح تقی قت یم جا خاک پ آی کک ی اہم ےس اترا لوو

 تحاضو یک قت نم ےک سا ےن موج ےس فیر ھتل ایئر یم ووروا ےس لاک کف رش ےک توک ایڈ... ناوک کف ےک موا
 ماکءاشتیب اپ ےس ر روا قوش یار تی وج ےس لوکسے کر فام ساوکں وئارلسرواے رک اعااکل نے ارب سا رشا یر

 تراس صا ام العب ہدایات توم تاد بی رکا روا ورود نرمی نہ رشد لا اے ب ہیر فروا ےہ ترک

 دتا ےک ےنیدرکم شرکت لفزوا ےناج آبا پیحنےک ےنام زد دا نج ھتاسےکر یماہکں یم یا ناچ پآ جد فرطیکلاع ہی رک
 , ےہ لم بوشاےک ےتساد دین بجاگوہدنمدوس اناج فرط گپ دازتاس ےک ور بمان یکم

 اخ ایا ا را تق ھاشم نمیاد فرط کا ںی لایت .....افشتس یراهب العال
۰ 



 سکرو لا ق فک بر ویهوم جوی ۵هزا ۳۸۰ مل نود ما
 -ےٴلصاح تظاط لک ںاہدرواےہ راگددم کی یز تس ایر لا یا شاو او

 یوم رداص م تاع وفر قلا لینا ےس ساوجایاتب قلت ک فیتاصت بج فو بیچ نا ےن ا آےر یم ےب روا ا
 چقد« امت به ےب اچ یکی اوا ںیم ج وت ینو یزاپ ہفت اہ ورک کم ی رییروا کروا

 ناطاس بک ناطلس جلد یز تس لاو: کتک 3 ال لا تاپ, بار... :ماظتا ےک اعردواتسایس نت
 ورا تر تو یم ےن اللاراددب ےک تافو یکن یک اجناس خشہووہ ےگ رکم ولعمےس ےس رکا ارت شوک یا
 رو یاعر نت تل قو رای کا ملیت سراج ے ماظت اےک ياد نگار ات لو ےنرکگ ین اش ںی یگدن
 -راتید ناعاودایزے ںوتسار

 ےن ںویت اھرککں یہ ہی تااع کس قوت اپ ےراھاخآ کت الاع ےک یٹداو یشن برخموا دت الام ےک راو یا رغم
 روا ت الف وا نوکر تسارکاےک ںوکواڑجاروا ےنوہ یا ےک ناطلس ےک ساردوا لامتشاےک ایام سا

 رواہ ب سہ لات ٹا کے دیا روا یک یک جادا تبایخ مک یکے نل رکرفس فرط یکدامج ےک مق یش اک ...: وش اک ت ہک ےس چ یاد
 نیت ابد آفاق ے ںادوکاس ےس برخم ےن کک تں اہ وہ وہ اتے ناچ طخ فرط گرہ ےن شا مراسم
 روا ںیہ ےس تی رخ تسود ےک پآروا ےھت نگ ڑوھکپ آردا ےھت ےک وچ پ شش یا تالعاق قاب« ے لر یکی اوا پآ
 روماےک پ روا رکتظاط راہ درک ین تقاط یئوکا ےک ناروا ںیہ ےترکں وس ف یک ت عاب ےک نود تبق ےہہک اد گرام

 ناکہ دقلا رور کد مالم اووم لوت ک
 تم نایک کر ںیہن احا رمق ےک باک ےیر اق کالا ے اید لوط ادب واں ووتش ا ےن ںی. ....: لوط اڑی وک
 ۔ےہ لنک ت الاح

 روا ےک وے ایر یب ےل ےک اروا ےک اع اھ ی شیک نافل :قفد ساید لات لووباناطلس
 ریقاسکس ربا اطلس لب سقز ساک صیاد ترک کوب سرد اتاپ دم کریم لشےراب سنا
 رہ دریا تی رکا ضا اک سش یکک مرا بنوج ییا یئاپ توادعاق مئاھ کد یلعش ایہ وج نایمردےک یئاھ یا اوہ لتا سا
 دارد سرو تا ےک ںوفود سیا ھج ےترزگےس اپ ے رم سو رگشودروااھاتھپ اپ ےک سار ےنپا قو

 ساده هک سا پکس ذی ےن اروا ےک ےنگاھب ےس یاب نایب اعد ازا اکوموا ناطلس...... آں یم نا اس لیکن نایذوبا

 _ایگوہ مت ںاہورکا آں یاد فرط یکن یو روا۔یئوہن یلایم کہو کن ازوئار گپ رکرلع ےن سا حاوفیکس ناسا اب آن اسم ۳
 اہ راترک تر اھچاھتاس ےک وکار شیب نیا کل یک اف ںیم یب برم فال نایب یر ط ال رکدطاع اکا ےن نمی کاج
 کا کرک لات یک

 یک ےن انب سمیر فن لا نیر ناو نرم نجف ابا یمرح ے13 ...:فر یک نازو
 ےک اج یک دنب کا یک ود ےس باج کمار کی دز ےک کمک کاک اچ اینپ لیٹ ےر اپ ےک نام ددم ےس ہدواوزےھج ےن ولا

 وک سول نب ناثعرادرس ےک ایک نج ئاسونہ دوا ےس اھرادرس کد الدا یکد وج یب وقتی ےک نا سو... :لئدرو کولا نورلغ نبا
 ددم یک ایچ رد هم ایکس ا یک گول دری انچ ۔وچنوکودب راہ ہک ھکوک ین نیا نو مہ ذوق زی اچ آیا ام کاخ
 را ےس لاس ےک نا بج ناطلس انچ اھتایلرکو را نایب بناج یکہ لی ےن ناطلسر جب ۔ے رتاج یم ئل ےک یک رم ےل ےک



 تورا قفل بروی ۸و جوی زا PRI م لج ۔نلودلف اتر

 _ایگف راط گی اج حقاسےردامہ اوہ

 ی ارگ را یک نطق یت ےک ںوتتسود پا ےک سم لا ےک ار ےن نا ذا اوکں اعوا ام ے یاب بم... تر ورد ا
 ےہ ادرس ےک دیدار ما نهاد مامان. لا رک یم تلاع یس ۴م نیک ےہ اہ فرط یکم جایلرکو اڑپ فرط

 دارم اعماق طق نوت انچ یو ہ ٹکا بس

 رمد ےک بچ ےگ رپ باج ےک بازار روال یم مروا ےک گا ب لاتے ہدواوز ا :یر گیرم یکدیمادوصت نوش

 رکا ایک تاکو قبا انچ ۔ درک مچ وز نوار تسنیم مگ فرط یی یت 7ب ت فرط

 ا راتکریما کے باب دات اگر اگے ای رروابخزوھولادحب ےک ےس ا۔ایگ آں او ناسملت

 ےک سئاروا او با ناطلس مکا مکس شهدا صدا ا لاح چا یم تام یک ش نا ا :لو کین ور با
 دا راک وکار یپ تب لا نایسدکدلا ےس

 راد چای و نشر طاخ رپ, مارک ری تع اطا وتو ذی صرف... :ں اے او اصاب مف
 یم نک ایگے ےک ےک مولا لام ےک کا ارم ےک یے شیدالوا یکن امیلخ ٦ے ہے ےل ےہ رات ے نامے ےک ےہ وافش

 شرع شرع ےک نا روا سبد ل اب لا ےس ےس ا بم رک ایک دعو اک ےس ںیم رئازجلاتاسے رام لاو سی ءاھطاےہ
 نا ےا تقو ےتآں یلاد ےس ہاگد کروا یدربطخیئاھڑپر فلردیعےس ا یم ایک روا ایک کس اج کاپ ےک ناروا ےنرکادپوک

 ۔ئدکراب دیک یش راعشا

 لس نوه تارا مس نی تیک نام ا ین ور نا... اعضا گراپمرخ
  نلاتاقواابد یو سیکل یضووجوپ کس دهد لر هرضو تم لول کر فس لو روا رگ یا هنر

 فر ںیم ےن یک کالا لو ی تم وراس کاما ناوک ا واد ےس کو اےک ںولاو ےن ری ںورھگ
 ۔ںیھتی ترکی کتاب تاک

 ۔ںیہ ےگ ددایراعشا یم ہھجچ ےس سیم سا نک ہدیصت یو کیا

 لام ےن اھ ےس سیم نیر موج )یاد اطل نکس ضا برخمکی مع الطا ںیہ یا یب... کل
 ےس اکل سم ی افکت نہر ماع ےن زار اسدی ونک اک اے لام کد ا۔ےہای کرک پٹنہ ام یت م
 نیما البرد

Eو س سل 7 تیر  

 کتبر 6

 شوای ےس دایخ کیا TS ارل ا
 ایگ ول ںی ا فرط گو اگددفب یکن یت

 دعب ے ر ہد واچ ا تاچ لیازاجوہارمج ےک ںوج فنا مكاحاکب رخ کی ع الطاوگوولا نا نارود یس ....:د ار مچ ےک وج ون بر رم مکا اج



 تور وال اق فللشےک برعخ ب۸: م توی هزا FAY م لج نورلف مار 7

 ایگ ر سیم ےل ےک مایا دنچ ۔ایگوہ لکماناجردنحتسارب ے سینے ےریم نی ایک ناھب فرطنیکءارعح ارکان تس ناسا

 ےک سننا ںیم ےس ےہ تناما کیا لاپ ےریمہکی کر نیب ےسا زون ۔ںوہ شپ نیت کیہ الطاوکی تل ادب ن اطل اردد کا
 رب اپ شوخی قالب ان اپ ے ام

 س نھ تعا یک روا ایگالچ ناسماوخدددوایکڈ ھا ںیم ےراب ےک ےل تخاماےس وج ےنڑپ رعایت ناال انچ
 ےگ ہور ےس ساپ ےک ار ناصر هد جهات کت ام درک ملا تم تعا ی
 لا یشن مس ور کن ا جم ےن سا ۔ایدرک اک اکا ےن ںیمر گی چن مریخ ق اتے ک تخم امن اروم بکس ناسا
 لاکر لو نک نارنج کت ردعم ےس سا ےن سٹ

 یو E پاپ سلامت ناطاس روا یو کیا اس شابک از. کرک کریم ےن دلا ےس ینا
 شم تاشزا وا رو هد یا یکن اس کد تھی یم ےنہساح نب بدنم نجد وتس نجم زو ےک لددا فرحان رام یب ےک

 منا اد 4

 ولا لو ےس لپو سی 91 ا ھم ےن سا نلو ےرسودرچ ییا گل ٹشدیق ےن کیش تار .... دس اتنا یکن واش نورمظ نا
 درسا اکا رم وب سن ماش دا یر کل رطاخ لری شاخ کرم

 ار رب داوران اطلس نا اک برخ

 ما ت لا روا سارا ناطلس یو یارو یارک یز ارگ آن مات ہر حلا ہ۶ ن اطلس بج

 دیگالج فی حایددالب ھتاسےک لوراگددع پا ےک ماع روا
 لا خزر لقمه از تسد چارت بکار زا زوال

 يک فن یار والا

 سک اچ ب سامانی فرط ک ادب لا او ده فرط کریم بج ےن نئاطلسر لب... :ست سرو سواد
 اد نا لب تک + لا دقت کس لنگ ایم نا سو - ںوکسرکراوفہ ار ےل ےک تشر شپ یک نا
 همزن نویی دانم پک “شر ںیم کمال اح ۔ایالب لب ہاگت ون کیا بج رقےک ہاقناخ یکن یب ا

 ےک روم وے یا انچ ۔اھت دار اچ او ےک نام تاب یکل ا ھم ہٹا ڑپانرکر ایا قل لی یارب ایکر ور ہوا ز ےک ےس لا بج
 ندا ما یاران ےس رہ کاٹ داو رواد یر او یک اعم تد

 بی بطور نا تیک لوچ یک اوا زو دص! کس یو آواتار کب :یکاو کرم
 یس 7 کت جی اشم یئریم ےن رامزنو زور: سا ۔ایدطخ کن اطلس ےساےک کت اقلط سیمو ےک شہ چ انچ ےک مت سیال لات
 لر یر کس نازی م کاج یارک ل کے دیتے اھا ھ ئاچ ر7 رکے توما ےنوولا کتک

 کس کلم ؟ےس یک اھت ےس ری ھت ےک تعا: کیا کیوایم ادا قم ات یکے نر کش کل یم ےراہ ےک

 رود اکن ای روا ےن لون در الطا یکت یب یکرام نوایتپ ےیجاوکن ا ےن یکن رخ یم تا ....: لم اید الب نورلف نا
 ے اچ فرط لم سارا شاپ ےک اہم نب ینو الواو روا ایداچپ سی ای ددالب ےسا ےن لو یب یٹدآھتاسےک سا
 ایا ولی باو فرط کک اید والہ دج



 شورا لات فکس برویم جوی زا شل... نورظ ی ٌیراج

 لورم ایست وام دو ایم ق رواوقولا ےن م ایک لی و تو ساید ..:لد لیص نورظ نما
 ںاپ ےس ی ادد ک اتے د تس ایطعع اکا ے توبا ےب ت اےس فرط رپ دولا ےک ےک ےک یم باہ چ انچ اپ ات بیک نکس
 کوبا زوم توکل ورا سکس ناز دایکم اہک پ یرارحبا یکی رحاب اطلس ںی ےن اب ےس گولی بج ۔ نہا
 ےک نکی ےنپارکا سیم توگو یکن ا کوبا زو ۔ یر کت حعاطا یک نا ےن ںوھا ےل شاپ ےک لسور وکی زورادر انچ ایپ شاپ ےک یذام
 ایگ یاو شو رکے ایس نیش نارود یسااوہ لٹاد ںی کل هچ الت بقا

 قیاقاپ تعاطا یک: زادہ ناطلس ےن یف 1 9 0 --0
 پا لا وہا گم امت ےن ماع نہ دلا فرط یک سود ۔ایھب ےل ےک ےت کا الم تار ےک و اوکے یب سا ےس یک نب بوق روا 7

 ندد ےساردایاپ ےساج فرط یکم ارے ہلیسمےسا ےن سنا سیٹ ۔ےرد تو یک ن کرایا ییرود ےس نؤ ےک رل اربع ن اطلسروا ےن آیو

 ۔ےہ م قرش ےک بازل اوج ۔ ںیہ اج وہ لت زم یکن ش ےنپا ےس نشو ےک ایس داود و ترک تاپ لار کار درو نت

 تقفایرو بب اکرابخو درج انچ ھی ددابخ بناج یک ٹاھکس یہ صج یرخآےک نوروارازگح رط یا ےن سا ندی ...:ہلمتتسورپ زرب ولا
 ہتسار ےن ںوگولانلا ےک ہبخزروا لت نیم منہ زن _ےد ۓوہ ےتوہ امور ےن ےک ںوڑوھگ یا کک اچا۔ےوہبوتم فر یک یئاھگ رک
 روا ےگ گیر ماھ ون یورک م ی رتا ےک ب آرت ب ورحن ےن ںوھا و ۓوہ بی رتی اگ ہد بجاھتاجییبےس لیس ےن یا ںی مت امن
 تیعحج یکس ای یہ روا لوک کس او ای ںیم یک ر ات یکت اروھچوبادوشروا ئل وا ل اوما روا سی ہاکم ایت یکی اروا واک یت یک وتلا ناطاس

 درب نا

 نرو ورد هفس نوک نا تاگپ لیک ف یرع نہ چی ٹجار کا ....:ساپ ےک یل ایگ لا پا نورلخ نا
 ر٣ ناروا ایکممیق لیٹ نیود ککزور یفگے تن یئز منین گوار زورواایکل ابقتمااکلا لاع بسانم ےک سا ےن ںوھرواای آس اپ ےک رام نو یئاھب ےک
 ےک یبا نپا ککزور یئدھب ےک سا روا ایگالچ چئاو فرطیکب رخمرداایدہداچددارشذت تار فاپ ےاروااچیھکم اپ ےسااکییداب بنا ےن
 0 ایگ ورکا
 یک ایک اپ ےک ناطلسوارمج ےکدفو ناشل یں یا ےک ہداوز سیم ..:ن اج کاپ ےک ناطلسوار مچ ےک دو می کیا اکن ورم نا.
 اپ کس نا مت بمب ایه ناسا ےس مہر کبار مز نایل۔ ںیئکیجررگت اف پرو ےک ناروا دارا لب برق تای
 یزان ریو ایم زور سرب گه کس ت سد حب ی زان نار لا گی زا و نامہ روا کر ادر طا پوخ کرام ےس یا ےگ
 ےن ںادا ےک یارواایآ اپ ےک ناطلس زور ےک عج ہورواایدرکو ام ںی ےئ وہ تر زگے کاپ ےک تالق رصاع نہ ےن سنا روا ا آس یمارحض

 ےا ںوھنا سین اتر ظتخ اک آی کت سود یک ارواب زو اکا کدے د تز اپا یکے اج یکجا فرط که الا او کس هاو

 ۔ایک ن اض ارجىددع ےن لاروااہ ٌارواا

 فرط کیں لاو رو ایر کروف ںیم ےس راپ ےک لسان ےک نا زول ےس یت ےک ہواور ےس کاری . .:ںِیششوکی کن ودمخ با

 ید ارف آں یم ےرااپ ےک ےن باد تم ناسا ےن لئدوااید مج یم ےراب ےک ا ےب ےن سا ںی ۔اھتودزفوخ یئاکے ےناج ےج ںیاو
 ے ےک وہ کج ی ریت اےک ے زوروا ےک کے س سارواایکں و سفوف ےس ناطلس ےن یاقےےک ناتمت ایگوہ ناشیوکل یم ماکس ا سٹ و یئد٤ےر
 نا ےسا ےن ںوھاروا۔ یک دلج ش ےن ےنالب اپ ےک ام نک الواوکن ابا لود که لپ اچ اپ یاد لا
 2 داراتا نایمردک

 نارود یا ۔یھشآک رنج گک طبخ لو روا ےڑب ٹوھچب تاف لتا ےس ےرس سر تو... الاو سوار بیا



 ںیتڑکدوا لا ف لت بعد دم انچ تے زا ۰ ۴ مر ...نورظ ما

 : ہم رے و زار دوش بیس ترس هاب شیدا
 یت س ع اطا تلاع و رسض تقوسا راد ناب رد سا سیره کاروان لم ےک ےن رک نچ ےس سا ھھتاس ےک لوجووکدوسم
 ایکو لام زر ہو ےک ماغنپ روات اک ایخ نایمرو ےک نئاطلسرواےر یمودروا

 رکں وف وخ ےس ناطلس ےک سنا بیطخ ن یار زو ہک عالطاےھج اھت شیو رسم سم کب ج ںوفو یٹاروا....:فوخ اکب یت عن یارب زد
 یرخمے تاج ا یکن اطلس ےن لا سٹ یی ایلفچ تہب قلعھتچےک نا ےن ںوزارھہروا۔ ات ل وبات اےس ا کوچ ۔ےسایگ ام ےک
 ي طرق ےک یارو ایک چ سی یوو زاس ےک ا لج لس اکتیو پد دایک سے ےک مر

 روضت ےک کا حب ےک ہت رواایگں اپ ےک ناطاس ںی نارساتروا یگ چ دیس ےک رپ رد تتقو یاد و رو قره اکیا اعا باج یک
 ۔یدرکل اب کل وقت ا ےن ناطاسرواس اوہ سی

 یکی کیر یش کیسا ا نیب کروا ایک آے لاح ی اهن شم آخ. نااسمت ےن بیل نہا انچ ال 2 ی
 ی ترابع کل ابد باوج وج ےسا ےن روا شش اب خاک اے باری پل الطا کت اب یک یری ںی سنا ےک

 ےہ یت ےہ کاوو ہم روا ےس رق دبا ردا آے مے ا لیا یار لو شاپ وقالو شید. ایک اکن ورلغ نب اوآب یخ نا

 اچ اتا ایک عوض کمک ےس ےک اشو تروا چ اتا ایک آم دقوج ںوہ اتم الخودوکپ آ آم ےس ای ایگتسوج ھتا اے ںیم

 پآہ کن وہ اتر کرا قا سیم ہوا ےہ اترکوک خیر الاو ےک وکت ارروا ےہ اترکولق وتمم قشاع ج ںوہ اترکم ال دوپ 1شب - ںوم ترک
 یا اک یر وا بق انم ےک پآل یم یقافآر وا ںوہ او ےئاج کنوودع نت رود سیم فیر گپ ۃروا ںوہ تاج بوخوکن نیم سره
 سش بار ضا رخ دوا یم ساروا ےہ دنلب تہب ناھا را مک م اب پ آے ہاوگی ٹاکی دروا ےہ تاج نا شی ںوہ لو ےن رکرو شک ترداع

 سر کاےہ تواہش یئدب ےس بس ےراب ےک قہ ہدیشو پاکر یی ردا ںی اہ تکامل دے رم پآرواایکل وچ فالتخا ےنیکے
 داتماچ/ت قجہپ م پآ ۃات×:ایا

 نت سر لب تیر او رک رای اس لورم قو ءاضر کا اروا......:ع اتوار خر وظن ج ےہ یو وہ

 لیا ںیہ ات ایپ ےس ےنرکگ دہدب ےس یاب ےنای+ تصالخ یک وگشپوکپ آس مروا ےتاج مے کے ک نورد ا ااغ
 تاک اس کاکا کل د ککت اقاطدرش اب ۔ ۓاج دات پآیکں ومالخےک پآ ان ےس ےن اب شل رہن ےک پآ

 لا ےہ رو موج اکا اہ ےک پاش ور او ےک ادب مگس اد ےک ر لوج لیتا سرا زوااوسے
 | ےک ےن آل او نے راہ تنو ے رز فرط کپ آر آروا تقو ڑوھچکو کن امسمات کے اروا لوک ٢ںیہ یھ یر

 .  71-22 قوم اوب لور رت ےس اتے اہ ب ےس راگ

 ںیہ کم نا رعت کت امو پ آہ اتوم اکچ وہ کالپ نشت ون کتیا ایکس فکر روت نوار شی... زا
 ےس دناہاکدہ مرکب ےس ںوگول بسوجوہ تاج مہاوکق طا ین ہد یر روا شاخ کواس ید یک ںوہوو سی ںی

 ےک پ آے ےس لا روایت ایا اپ ےس ری اکا ا ۔ےسایگوہ ٹیل ےس عنلاسملنا خار یم ثعح اج ےک رھا کی. لا زا اکیا راغ مب طخ
 لب کر ت ہنر فرط کر چ نالف پ آکا توم مک وت توک واں و زار ریش ار ھت ایکو اک اےک ںوہیھڈ داف نایمرو ےک ناطلسروا
 اتوم ےسا

 می ازت لول کاوی شی نیم دعب کس را ی لاروا گلو نفس ایل ورا فا رکا
 قار فک اہ فرط کب رغم ےک پ آب ےس تییج اچ فطر دادسرا ملی نر وپ اب ل



 تورا ل اف لذا بروی ۸و ویو زا AO م لج نورلغ بارا

 طخ ےر اھ ق ںیم رواایدرکرخ وم باطش کت ن را کس لا سست بس یو سیر کش کس ادراک کس اصرار
 ار اکیا ےس رو نک اے ونک ںوتمولعے ل_ ےراہت ےن ںی ںی ایل رک م ولع ہک احراد لاش پآ اھت یکراچ رب ںوقیبر طےک دریجو لو ج ےس
 ۔انووکی نس یک نام ز ےن مت کت کارو اج وہاھچسا لاماکل ایعو اس ساید شکر بقا کس ایم دو نب دروا ےن 1

 رلوب کاپ آل بلیت تیک لاو وا یقافآروا۔ایلرکل امير رول پآروا 3 گیج مپ ٣

 ےک ساروا ارعا رایت وک وہ اتتد یاو م ںیہ اپ کس شا يک و اکل و چ ناف یار ایل رک اموت اشا وخ کز ارور ود ےن پ
 لپ ےن وا تدا رواتب دکن اامس لب ساک لالچ ترور کرم کیا بج رواج ایام الا اوہ شت سے راو

 مع رگ اه تفت میت یافت لس ی الط یک“ یک ا کم ےس کوہ وخرج کے آ

 ے٢ اج ہر چچ دعب ےک ےساد ےک آسام روا ل ڑتار ہرش ور ےس ماپا روا ںوہدف ےہ را سیب. . :ےلاخہب یھب ںیہ

 مو قلعت ے ر اہہت وت ل اعا ریما ر ےک وہ باک ںی اطخ وت ےئ وہ ےن ت الا بج ۔ ےہ تعیط یک ں ویت اھا یک لا ناف کروا ںوہہ سٹ تااقنم ۱

 تعاطا یک ا ید رواج[ داماد خون هد هتس یولوم ناج تاب ہی روا۔ےک ںونہ س دک م اتت اودی کپ آکے ناد
 یاب فرط یکی ہاوخر یخ وکں وگولماۃروا اجا تج اص ںی کے س لاخر وا یم تمدخ یک ا سیشرگمیکل ا ےہ دیعص ےۓاجر ما اک ارواےس سیم
 : ںیم ےن رمکس لا نواں ولو ےک قود ےک

 ونک ےس یا یکے داپ وکپ آخر ر رے برق کی ا ںوہ اڑ کدو اتم ںوہ اتر ہد ل یی اوج م ی. ..:وزر آیا
 ساب شانس نورد« لوس م اجناس لپ تارواعس دانه لا سرواعس اکبری کس لو روا

 اراہترواارمروا ا آ ار موج ےس قوش اک نا ھم روا ںی یش: یم ےراپ ےک زار ور انب رپ نا ےساوہ ےت رکن ایم مقوج دوا. ..وروشم کیا
 لین ۔ اگ ال اپ ےس راہ ن یھ با نب یس وبا راگددع اک واکروار اورم اکب رخم کی شاراوج یب ںومتییصمروا تسود یس رق ںیم یگر زہو لفٹ

 ایک تن ںوگولےن او ےناج ےنآن ا فارتکااکت ردن یک تکی ر ئاب یک بق اتم زین ۔ ے ر لان لک ین ےہ ر یتاب اھچاٹارواوہ نب ہر اکن اطلس
 8 ۲ " ےاڑپ ہطساواکپ آل یش ننرکوپ

 ےب ےک وں اک ےس ی الس ےس ر اےک یا روا ےس وک می ےک تسایسروا ےناھٹا تصور تان... کاخ
 E هم تردد یراق[ یم راد اراک ۲ی اعدروا ےس ای د پا وج اک سالس یو دروا ںیم سم
 رواج کت یفاعوکب س متی اقدڈلاروا۔ےہ ثعاباکی ون ےس یم نماز کل الت تصور ساک کس پر شامل
 ” او ےئہاچ کپ آف رطزا مالسلاو ےرکت یانحروا مرکو لش ب وخ پ آھن ےس ہک وتا ماقم اکک تر نت. ساب تیبا ست
 - فلا کز ورب ت کرب ہرا دمرو نورلف نب نآرلارپکن شوش اکپ آروار یی

 نیا ساز لات بیا اس انار نا ناطلس ےبا تا سوحتاس ےک اه ےن بیش نو... خوا کیا
 ایکو رک یخ ساسکاہاچ ےن ںی ۔ یئوہ رز طی اوت یم لیلی کن اریخانچ ۔اھتایگالچ سٹ تموکعی کن یر منہ روا اھتایآس را
 _اتاجا ڑوھکل ومن یواح رب تصوکعروماروا بی رفف بیجبے یت سا کوچ ےہ

 دعب ےک ار چمد کل وہ اترکاد ےس للاروا ںوہ تہکغ ادد مالس سیل یش رواوہرصانو یئ اتا آی اھت ذا اے رم ےس ا ۰ :باب با رخ

 روا چات راتوہ ل س مک ت الاخ راکوز یخ اتکسالچ سیاق ا اے اسسےک رت نامنا کن وہاترکف ارتحا اشر واس رکن ا آوت اقل
 یلاو ےنوہ عاد نایمرد ےک باصا نیت یاس ]آراد چ نایهرد کس لوید تو بس گرد رضا ےل ےک غورشرہ

 ۔ےہ لوم یاو وہ او ن ایمر د ےک لور روا قروا اپ ے ںویتا اربھ ے یٹادج

 دو حا



 ۱۳۳0۳ وس و FAY ۳ ....نورلغ نباتا

 قرات 2 ی لک یت دع reee تا

 ساھ روا ایک شادرپ ےل ےک شون یر ایمر وچو ان اوج رد نوک کس رام ای وار اے اروا
 ۱ یار راس دا اے انہ بہ ےک ےس اھل عا ےک ایم هیت کدام دست ےک

 اتش لاو کوروش و ی ماتم

 راک تساوی ناز بج تی سادوجواب ناک ینگ ؟یواع تلاحدب دشرپ ال ما کر اے رعایت 4

 :لوم لس نایت دم سنا بیک کپ یدک ایر ےس ےہ )ون الو اوم ےن ساروا یگد ےد تسلی
 کش کروم الا شاپ ۔ کرک لس کاسیو ایراد یبوست لس اسم ناتو اے

 جی

 ور

 لات دق ی رک س نقل الام ےس اج وہ لایان ا کود ےس رم کے اوت کے یب تاب کرستروا...: تاب گر ست

 ا راہ اھ کرو رضوی یاو سنٹواوسےک سا کیچ وہ یرورض اناا ورکا اف ےس اختاروا تح اص لیول نام امکے ہ تاب یا روا :تاب ی

 فرما یا یا 8 ولوو ہے

 فرط یک ا لداریم ای اپن تقاط یکے نکل اکے اس سا ںیم ککبج کے تاپ یس وچن اپ روا. :تاب یا

 اجر ہت شتر ولو[ اوج ار طاکپ اب قو راج اپ گنفع ا ےک بااط قوشاپ ےاجوہ ادارہ لا قا

 هيچ اس دارا کر دار ادرار واتس اراک سو سرش + ار ونفک سی ارگ بت اےس ؟رچ یک نام ےک

 کلاه ےگ ےہ لویو آے ڑب ےک نہ واگن بای راز اتکا تدا یک اد یم لاع تروصص سا ںیم بج ںوڑوھچک

 لے دیماق یددن تلببم ےن تومرگاروا اں ورک لوکی اد فرط یکن روا ڈیٹ ےنپا درب ذ_شارگارا ....:یوزما تمشه

 بسا او تسا ۔ اپ انک مااا یک ےس اد ےس ا اک تسرد ےس ےذ ےک ا کن اوہ ےس شیٹ ںوکو نا
 سس لاب لباس

 ای اکا ایگای کم اعاکب وک عب ےریمروا لاین وایوش ال داعاکط سامی قاسم ار... وو: موم اک لار

 تلاش فرطکلو لب روا تلغارب رگ اص لامتا«لوم راکړ یوا رز« فام تمرض روا تیب و من کے کد اے فاصل اروا
 ایا دیع ییا ےن سٹ وا لو تار شیت یاران ایک رفت یکے میخ روم ال ۲۱ت رکر کب امح
 لاک اک یک تو یک دات شیما یاری چرا د لورا الرف

 کس زوم [ بس لے رم

 حر یما۔اگے رک اوف کت کے دا ےس یا وردا چ ےس ںیم مادغ ےر اھ ہد گکچ اجرک یت یو یکے یب سیم ....:یک ا لو تی
 لیوان گرد جک ا روا ۔ےہ ےس ںیم ںویب وخروا ںی ر ٢ گے رام ل ایعاریم نوچ ںوہہ ترکت سید یک ا اں

 ےک یرشرم لی حب - تشآلاوزر ویکی اوم یمن شا ہمگوچ ےس تیحد دعب کش ےب ںوہ اترکت سی یک نر کرایا

 ےس ےن ناختمااک انا



 لیتزکروا لقب وهم ایی زا ۳ رج... نورظنارج

 عسلی رام ےس کیا کرار اروا ںیہ ےن دے رہ ناچار ترا رقم ف اوج نکس نتروا....:ود لول ,لدپ

 _اگں ئاچوہ یشار سیم ےگ ورکا ہیک بج ےس کی ی ریما عا یم اطخ ےک لق تے مي ےک وہ ترکہ اطم ےس مٹ یم ےل دب ےک ناروا

 ر کوک ااا چ وہ روش ف رب با بیلظ نا ل کلش نازل خام یھب تاب ہی پآز یخ ...:لزاب کت مر بیبطت نیا
 جلب کت رے فرط کشا ںیم ےتالعےراھک لن بازی ےہ تقفش شهر ےل ے رات زا ا کت را یک

 دود لاش یکی ا ئل ےراھم ےس ایک وھچج سیم تلاح یھ اوکن سامیروا ے ایکڑ وچ ےہ تکون ولو بیطخ نیا کوچ ...:ہروشم کیا

 گم پام ڈراپ یک راد کتے اہک اروا شیپ هدر ناسا یلدا

 توس سو دود ےسا وے ڑپ کا ہو رگارذارکگ ولس نس ےس ساون اہ یب روش شتر بجا دوو روا ووو ایگ ٹول فرط

 رک اتر اک سنت رباط کل وج یو

 ناف ضیا سوار سنا د را ویسی اون شک اتد ند ےراھمےن سیم .....:ہمش ا اکا یک

 ۔ے اعضای کس ارواح و ا ی لرے راھواےد تیار ییا سا اگے رکن ارپ واکس رک

 ہناولد ےس تبع جت شاعر پ ھوجاسرب ےسوکآ الواب ں وون آئ وہ تپ ےس فرط ریت تنقو ےک نام ےک اصد داپ ب م راعشا

 ةر ۳م با تر لس شل کد هو کر ید تیک ربا لس شارپ کیک و

 روا یر یرتماضر ولغف یار سرچ ین لوس لب ضرر علي یوم ین ےس یا واٹ وکر وااو ےک دسر

 1 چ تسب ل اہے ب تے تاب رستاک بقا بج روا

 ےا راھچ وکی ارے تیححہ کریم ےنام ز۔ےہ ںیم نین یک تر یت ر یمردا ےہ سیب تشدد ےریت اسکا مرد اےہ یونی انا ارم ۰ ۱

 یی سس رم و کل ون سا 0902٦

 تک مسل اتر سس 7

 بسر لا ایل اطع ےن دلا چروا کاپ ےس بیک

 فسا لو تل وام لک یم ےس عقاوودشرداص اہ ۔ےہ رایشار شیمج ےس تسایس یراھڈا....: :ترابعردا گا ےک

 دا می ےہ رک ضد کلا تلے دہ چال دا رب تفو یا

 تل دوس یک ٹو ول وراوع

 ےک ر طبار حس دار نم مرا ادا )نا عن بل ار. :ایگوہ لاحعب طار آ ۱

eرو اقسام ال ترو# قاسم ووتس نت زو رو ایلام سو برخ وا رکھتا ےہ  

 ےک ےس کک ر اچ پ کت سمولحیکس لاروادظفاحےک سا نی یبا یاں یم نزاع الب ناپ وبا نارود سم

 ںی رب یت دل سال سا سلوک لاو زنا شتر ان دوس نر و انار ا تا

 نوجوان نم زو ےن ناطلس۔اید یک اپ ےسا ےک کریق رپ واایارکر امر کرک اب یم نامی زت ناطلسر جانچ اوہ شئاران یھبے جو یک

 دیر ور صور کز ناچار دوس کا

 ۔ ےک ےا ےل یل چاچ ۳۶ اب فرط کد ایم ےس لترا تو موو تر زور 0 :ایگگ ا اب دوس رگ ذو



 رو کروا لاق فت ےک ب۶ ی ے٣ زا ۳۸۸ ۱ م لج... نورلغ نارات

 -ایدرکل رے ا یا ندا ایل اپ ےک کز ان زوھجت اس ےک ںویبارھتدنچ شا هایم

 سبز نیز اف نیکو خاور اس کس ںی زان یادم اک ناچ فرط یکن ایزوباروا نشین ناطلسر چپ لم نم
 لاتی ئاع ےک ہبخز روا ںوج وف یبا ییز اپ نام وہی. نگ وہ دنب عقل ڑاپپ ےک یر ر یت اک لما نیک یورک تپ نیشن واک شج الات بر

 یل یقوو کا وو دواوژ خایشا ےک اید ےن اطلس کرک رب کان کالری اردوا۔ے تاج ےس باج کی ژاکت
 ۔ںیٹر کہ رص اک یر یر کام ےس باج

 من روا اعام ےس اہ ےک ےس ای اب ت ایطععرواراریا یک اوک یم نب ھا مکا ےک ہ کس ....:ںیب ود یکن ااطلس نورل یہا
 ماسال ال دوش ین سوا ےگ ٹیک ! اپ ےریمد رکسش لئی انچ ۔ ںوچ تاتا ےک نا ےس ےک م اکیا مک
 ۔ےڑا اج ( ںیم یکر ییم) سیم ناکم ےک زوورش لوکس تام بیات نطق تاچ ار

 ہزالطرش کی دوم نرو سنا دور کس نگرش کس للہ ےن زات نباش یر تاچ نچ کاپی نب روگ
 لوچ کاپ تیس ںیہ راوسروا ںڑضاوآ نم روال مکے نی اکے ر اےک یک رک زات ہا یگ یاو ںی

 _ے وہ تشاورب لد یئاکےس جو اکے لاج وہ ہرصام فر نج انگ وہ کالب ےڑوھکدوا فنوا ےک نی روھ انچ ایر ساب

 رام ےنرکک شپ ےرسود بدن نرگس ماه < ذکر قادر اس گن مکاھپ
 اوما ےک نا ی زاغ ن٠ا زوے چت رواد ترت ےک نا ی“ ن ای زوبا ےب ےتاج ور ار٢عن ارود سا نگ اب ےس لی کیلو دےر رگ

 ایوب تپ باسا

 وہادوخروا ید ڑ ٹوک ہع ےک نا زویا ےن ںوھآ چی یم نا ےتاج یکء ارجن او ےنگاھب بج: و وگو... زد زوم 1
 روا لر یاد کا تام کار اس تای داد راس ایگالچ فرطیکں وڈ ایپ ےک رانی
 براو لس ںوتالع چ ایکو سیا غ ےن ناطلس

 رت تپ ےک نا وبا ام کی ادا کت ح اطا یقاکک ناطلس یا نیب زو رھا لیہ سر ل اہج ےک ے نای زبان ورلغ نا
 کات سے روا ض لدوکن اینو م ےس لإ ہمہ بج چنانچاڑباناج فرط کہ ماجر طاف یں و روک شوک یں

 ےس رای ما ےس ای اپ ےک ناس نری ام ےک اک اورد جسر یر ی کر ادای چ فرط کرہ ےک الکراد نی زد
 ہک اے تالاعوکن اطلس ایگ آں یب سا ےک لاو لا شور روا ےک وکلا پا زا ےک ئ: یک روا یو

 کرک رای شاد ساک رفع سیم ےک

 نب جا مکے و کس تو یا ںی اوہ گا یم تلاش یکدم ناطلسےک برخم تب... یاد فرا یا برغم
 و یی اھو اوج ںیہ ےہ باہ کن اطلسروا ین تاپ کس فیل نامه لا کیر اڑ یاد تمت داپ کف لزمنپ
 باج یک ا بجاو کا ا ےک رک تاک جر فرط کف سی نب رعایا اور یر شرق سای باز 1
 ۔ ی ٹوک دص م ے راب ےک ےن الچ ےھت ےک وب ےس

 یکں ور وک روا ایک آں یت نوتجو وچ ب وخروا ایفا کر نیک یہ اک ف سول نکہ تارک ضاھپ وکت الاع نا ....:ہصحخ اک سوا نب ھتا
 ر افتد اس سیم شن تان کز تست ) ین ار فرط یک ں ودعا

 اتو



 7 نورلظ بارات یک وا لات شل برش دم تیس ےل زا ۸۳.۵

 نت تاچ لب ھم تقو یا ےن ناطلس ایداچچب اپ ےک ناطلس ےن نیب ع نج رام فو وک خ سا. ےگ لم ےس و كورلا
 یر وک ل ےک ےناج اپ ےک اطلس یے لو الا ارگ وکی ایم یا پا ےس و کس

 ہی ی نالطا هک آب لب تافاضم کس ططسوا برقم لی یک ج روا ایکو تا نم لبنان اطاس نارود سا :تافو یکن اطلع
 ۔ے یہ تافوزیکن اطلع

 دا رشت نزن رانا کلر شن دی ا :؟ کر رقم ما نوکب
 -اگےۓ اج کا فالچ تہ ےس لاہور روا بس ای چ فرط یکی ھا رخت

 م0 و94 ار کیا لو نا... لار شا

 اپ لوس یوم بوق ںاہ دوا ۔ایگلچ لایا ین فرط یکل اےک فاطع یم ںی... ںیم لئاق ےک فاطع نوردلغ نب
 تد اد ےک ےس لاپ ےک ںی اک فیس کر لج کوا ےس اے ےس ارم اک فاطم اق برقی

 کے لی ءارعا ےک لب

 سا ےک ہار بس مرام سی نصر عطر. ٦تا ےک ںوج وف کن وص ںی
 ترافاضم ری د کس لاروا نارسترک یی اد فرط یکن اسملتکاپ وم وار ےک تاذو ید اطلس - کس حفر کب رخ
 ات رب

 تیام هو 7 ںیہ ےتاج ےنام عروج ےک دشئاردیبع ںیم ڑاپپپ ہک )رولت لس وتو... :ےگو ماراپ ےس لکا ءار ن ورغی:
 هک گه فرد لاو پ ںوڈیھےپ اض مہ اکی ےن ںی انچ نیک پے ارے اص داوی ددم کک

 گرا شان کا قلا شان در رنو ناب
 رب نشنال 07ََسَس070 1ل یر کک لابی... ان حس باما ۓا اک ن ودلغ

 ۔ےڑپ یل فطر یر اوس ایک ینا ےہ وہ
 ےک نان نج را زمعک سارا زو سی ی اف ںیم لو الا یوا ےک لاس یا م. اط ڑیتا ہے مزو ےک لاف ؟نرلن
 ےک سا ریل سا دنا اسانس شو تسوید بج ےس تقوا ی وت ق اتنا سود مم ےس لااریمروا۔ایگ

 باچا اپ اظ رد مات اکا اھ ایگ

 ا ا ی Ee WE ا

 7 بیگی ماتم فرا یک اہ ےک نال

 نار ما نی اطلس روا یا زور. :اوم ارپ کت یرفانم نلایمرو را ۱ ناطلسروا یز ات نب رکو بارز

 راتو رتا یا ےک را کے زوروا یہ یر تا نایک لو ےس لا ےن زوروا۔یگوہادیپ ترفانم ےس و یکب ملا نا
 بت روسری نام وج نم ین راد ارور شجره شاهدان
 ایگ راشا ںیم ےراپ ےک لساوکب یطتا نبا ےن یارو اھتایکریق ےن لا سج ےنامز ےک ےب لادبعناطلس ںیم نج اوہ ناتق اکے رکاب روک یو
 سپ وطب اقروا ےس تا لا دوو شی اید کف رط یک اسم لئاوس یم ںوٰٹود نا ےن لالچ اھت یم ترازو یک ود نا لیٹ ائاود بب



 ۱ شکر تل بر یهو یو زا

 - کس ناو ےک تود رمز ےگ وم گور رراےک ناوور

 درضاحم کس اروا زار برای لو نا سارا روا آی کمان یاھھتاس ےک ںوج انا ےس طا نر
 یکن وکس ایل انب تے ےس رعایت سوز کم ایام
 دایر ے ےک ےک بت نرم سکس لوج لود روا مت تل وج اھ ےل ےک ورم یکںوطخاھعنیر فرط

 نی پاپ پا ےن ایل ادبمع ناطلسروا۔ایلر مر صا اک ا ےن یا وت ے ایل زیا زات ےک اکا اھکید ےن سا ںیم ....:ہف رح ارانم
 روا یثوہ تباکو طخ امرود ےک الا نہرو ےک اونا س کاکا نب رھ بج کب ری ادرک ق ںی یادی واں اوج ورت جے

 یاد یا اک هیچ یز ھلادب نیریعسروا کت اش تکست سا نر تالا ارباب مکه تصور اس
 ےرمجالا نیا سب 007 زدم لرد اچ یکدنم ضر یک ا ےنرھی کما ی یک اے کر قے ا لس

 ۔ے رک م کے یو اوہ کا یو داب آسا

 نا ناوو و ابو گپ کا ےس فرط یکن شرلادبعر مارک کی نیک یو یہ یا ےا یھب نرکوہاریزو .. :تریصو یر زو

 نا زو لذا کس تموم خیس ےس م اوبا اطلس ول نو ےن اچ وہ ہری اے سس کت لات سی
 ایگ تیس ساروا کت عی یک روا لاک ےس نا دیق ی اوال سوبا اطلس نب دتا ن اطا ےن یا روا اے یر لجو یب

 ر تسب ے کس لا ورک اچ دری طرش کا ےس ی اروا و ےسا درک راک اک اور ھالا نکا -جریکد
 نلاطاسن.مجاروا- در لوطفامچ اعسارواد کو شبا دم یقفوا لام ےسااشف بصت یک ا ےن لا چک ۔ اگے اجوہ

 عسل لار واتس شی ناک ایکو ہر صاحم ےن اخدت ےک نا ےس لںڈ ےک پاب ےس ا ےس ماسلا

 ایکہرہاعم ے ںوڈیبوکپ اب ےپا ےن مکلاسوبا ناطلس نج تاک a : هاو یکے س ںوٹیپ ےک پاپ ےنپا اکر اسد ناطلس نہ رتا
 ےک ناروا اہلی م شر ےن سارواےرتا ںاہ ےک رانا ناطلسوو یبا داو ناوک ب س ا ےس راي رپاعم ےن اا ہلا
 ۔ایرفاضا منی و

 اکن شیلادب مع یمادد ںاہج یک سوکر دیار مزورجخیراسرپ...:انوہج نیچے ب روا برف ےس لضف کداز مه تیک یو لارو
 رکا ڑپ ںیم شارھلا ذی رک افروا۔یآ ٹول فرط اد نخی یب روا برطخمےس لغو ےن کد صا
 شا گز ضد کل تی کن ےن اکا کر زم ےن یا وت یو ی روکنا نب ھوا ساروا ۔ ایل

 راواو قو لی فالتخا نایمرو نایب ابرو روا یاهو سا... وو لاح کالا نی

 درایران نوزاد سانگ رکے تاس ےک وف ناروا ناطلس ےپا نان یاس یم لا
 رہاپ ےک ےن افراد وروا ید ت سم ادوا کک نج ےس راے ںیہن ںی اچ دو اه فرض کن ارگناامزوروا۔ ےک وم ورا ا

 ایپ ںباو فرطی ماتم

 برتر ید سنتر دهد کت سیو نان انا اطلس را... تیت وک ان کرم نما اطاس
 روا۔یکت بانو ی صبر و پا ادا رکی گرد سر

 یک لظودب ےس یاروا۔ ایالب ےا

 ےک کولا زوروا ےک سازی اھت تسوداکف السا ےک نا فیر رام نو... اف ک یر ات:نایممرد ےک لر کج رام نو دھر ولا زو

 روا سرو اچ ب اتے رس نر ما اھت ے وہ ےک ہر صاحم اکا ز ات ہد کیجے سا ےن سئا ہک یھی چیدہ کی رات اضف نایمرد



 رگروا لات شک بروی هوم تیا غم زا ۳۹ مر... نور نر

 کیا ےک سئادواء ایر کم ع اکے کر قتل ایام ی درج ےس کا دوا ےس رک زاس تا لاپ سنا ےن ا

 یب تا اروم راگدب ےک لاپ موج اي اپ ےک لق شام ےک لقت کو م راوہوکت ار دوت بدات ب روط رقت ےسا ےن لوم اج

 اچ فرط یک ں وغ اراک اچ وسروا یھت وافب فالخےک یزاز نیر مزو ےن رض اھت یھب یر ورم اک جارو

 اگل ےن گم قوت و گن رایت نیر کس ناروا ایک

 ہپ تاب لاا ی اروا آس اپ ےک نارک ےس ےرنھچپ ےک روا زورام نو ںی ...:انلکپ اکب س ےل ےک دادیا یکی ابحلا ولا اطلس

 ج یک اک یاب را ےک اروا یک اطا یک اکبر و ےک اروا لاس یلا نب ا ناطلس ںی یک سبک هوش یاس

 روا ها ےک HE ا ےک وارا یک ای اولا ناطلس بس ےک بس وو رواارتا نایمرد ےک ناروا الم ےس ناروا الل ےس ازاتہوروااپآنالب شی

 بک یوم
 یورپ نوے رددوا ایک پام یک اب لی ےرا ےک ےس اھ ےس اروا ےس وہ یں اھا یکواو بس بسر .:ےتاواکے ے ور طفلاریع

 ایگپ چپل ہرشزی دجرواایگک اھپ رگ مکس لپ ہن تسلیکس ا ےن ارگ کک بنر زوروا- اوم رایت ےس اہ ییا

 ها عن غاز ۵۶ ررگےۓ وہ سرور کس گرا

 رتب ہک ی روا اھکر یک ہرصاحم اکسا گهر نا ےس لوہا کب. :تاقتالى لی یو کی راديو لاو ناطاس

 له زهرا نیس درک رقم لا لب - اید لاژ ست تیم وتو زو ےن ہر اہک کل اہ ۔یگدرک

 نرو احوال رام شک کت کاره سا لپ با ناف گپ یدک
 وبا اطلس تملک ںیہ تاقا قا ےک برغنی کری زی اھتایکء ہاعم اکے نرکو ھر لا نوا ےس ےرسود گیاروا یک اقالم یو لا یگداو ےن

 اھت یئاھب اک ن او اا نالا تس کاپ ےک ناسا کس لاج تنظیم ام شک نرم یو یخ

 اروا شا رموو روو مولتو وا ر لارہک ریما م مایا ےک ہرصاي و :تیچچ تاب نایمرد ےک رول ارب زوروا لا احلاولا ناطلس

 رگولارسڈوروا سا لا ا ناطلس بج روا یکم زا طر شک ت لیپ اےک راکت ےن ںوہنا ہل ۔ایکوہ یت ںیم وت کت افا ےک

 یورک ل ورح تب ییا اجوکناطلسوور گر ۴ ھ2 پپٍپب 22

 اوہ اچ تا ےک ی ریت ر لاربع ناروا آش ف الراو سیا الان... شفا اد کالا ناطاس

 یو ںیم بق ادت ےک اروا ایک روک سا سا سنت گن زد ےک سوا سا لاوبا ناطلسردا۔ایکر کج وک فرط یک شار

 هر لاین ون چپس اروا ےس چب کد ڈر چک ام سا تقو مکی کن وروا ےگ س تب راد ےک ادا

 ۔ایگا است اے ےک مقر روپے ادب ےک ےیل تزاجاےس یہا لام نیدوحس زوال ارد ایگ اچ شرم

 مس تنی کت صوت تو ارد اقای آل اپ ےک یام نیدومس و شه ے چپ وان .... : اب ےک ںوناطلسود نورمخ نیا

 رد کے ےس لوھ روا ۓ آن شاعر یماروا سا وبا نلاطلس بج ۔ اھت لوخش یم سیل رو ںروروا تگ م توا اھت مج ںی افر اس

 ھی وردا رمز غار تو کی مروا اپ نا پر وا بت اک اہ قفےک توکل ہا ناپ ےک نادت ایک ارق ںیم سار علا

 - لوبیا اچ بتن امد نان

 1 ا :یراف رکی کن ورلخ نیا

 نہی زد ےہ چوک کرا قلعت اب اھت اتل یورو ےس ےک سیروما ےنباروا۔ اھ ترکی الج اپ ےنپا ھم تاقوا کار وا۔اھت اتکر تبقر ناک

 الرا قنات انا سفال ری ےن ا ۔ایگہ تفرگل و ناطاس



 سکر وا لاق ف تاک بر یو اتیا زا rr م دلج نودلف تست
 کی ئاھٹا مع ےن سا تے اوہ انگ ا ےس جیب ہکاوہ مولعم ےارواانسوکت اب ا ےن نکلادب مر یما بج دوا. : یلاب رکن ودلف نیا

 ای درک رے لوے مود یا ڈی کس مکن اکیا نوت مزون راک زای کا

 یتسآےن ںیم یھت ہدزفوخ ں و نا سی روا ایگالچ فر یک شا م نارود سا سایحووازما ....:یپ دار اےک ےناج سلنا نورلف کا
 ویلا لوس کس یاب نت دوس زو ےن ںی ردا الو تا ےک یہ ادیکر مآ ےس م ےک ناچ اتا ےہ ےہ ےس لا ےک

 ےک شاک ایت کفی نب امنو لم تانا ےک فیس رم چ انچا دارو ہرکوک مز گےر سم ےن لا ایل بو ووتس روا تبحے یا
 وہ سو جل ےک ےناج سزا کاپ ےک سا فط اس مکا ےک یب

 رک راک کک اف ےس مروا س کد اک یت یک اےس یئاد ےک ناطلس ہین انچ .....: تا ےک یاد ےک اطلس نور نا
 ترصوکحروا بارا نہ داد د ھر زوروا دعب ےک لوٹ لاٹ ےن ںا یا تزاما ےس ناطلس ںی سراب کس تسداع گر ری ےک ادرغانچ ۔ایک
 : -یگدےد تاج اھ دوج واہ ےک یری نیان یں وید آے

 ناطاس ےس خواب رز وتو ا یکم یاب ریمپ ایک روکے س ناما ےک وقولا ناطاس بج ....:لت میز دالب یا اک ورلغ نا
 ایک آں م تعرف کہی رح لادہک ن العل روا ایگ آں یاو یاب ےک زی زار چ

 گرام نسیم لب سيم يک ب مشری دج ےن یا پعولا ناطلس بج روا ....: رپ بصنم ہا ٰیہاھچپ اک ورلغ نا
 زان اتم کل اد و لر اہ درکرومام پ تباقکو طخریفخن بصنم قباسوکیگاھپ ےریم ےن یا قای آل اپ ےک و گولا بج چ انچ یگ تزاجا
 ہو رک تاب ۔ایگالچ ینا ےہ ےس ادا ےک ارق وکم کدے د تزاجا یگونہ ھم ےنوا نلاطلس انچ ۔اھتاک ہر افرپ بصنم سا سم

 برا اشنا ےگ یہ کہ رک ن تای و نیک کک اوہ لاح

 ناب بر لر اهر فرط یک اسم اتے لابی هاب در فرط یکی رنا نون :یگاوردر اپود فر کسر
 ۱ نرمی اس فردا یب

 ےس ےدارا ےک نیم ےن اوہ رک وے اروا ےناج ھاس ےک نشیب یماےک ےناچ ہور ےک شاپ عد ا مکا ےک اف ےن یل .... :ریہت
 ےک ٹواکرروااوم لاما پ بج کے ایکن ایبہقاواکےناج کاپ ےک فیر مند ےس ےس ےس رک کیسو ےل: ےک فسا لا ما
 _یئوہدادوا لیب سارعب

 ما اوت باس بست اطلس اک لنگ نا ٹی الو ر 2 اکے م ںیم سیف اےک نورلظیا

 الا

 ناعاس س لب ےس وہ ےاج ےس ےک واہ کر اہم فرط کی ا ےن روا ..:تاجاط ےس کرھز نشنال یک ود لغ نہا
 ےس ڑی یرگم کرم نب لا بولا اھت انب بت اک اکر تا نادعب ےک بییطخ نہا کر مز نبا۔ یکت اق الم ےس گرما باک کس تا نا

 ر یک صو یکے اجے ھتاسوکل عو لئ ےپا ےسا ےن لییایگییس دز

 ےک ےناج ےن ھتاس سال ای لباس ری اف رمز ناو! پچ 7 22 حد گور لای لیا ےک نورلغیا

 وکرم ا نیا ناطلس تاقوا لک اما هه لاف لئاریناگلہناھچب ار کم ات یم سنا یم ےس ارواایگ ہور شرت ناطلس ذ اپ
 وکل ا ےریم ےن ںوھقا ےس ہجو سا ۔ ںوہ اتکر یھب وج لی ھتاس ےک نیلادبمر یما لیوا ںوہ جاسک رب ےن رگ بر فرط یکن ادبر ا
 ۰ ۱ ۔اید کود ےہ ےن آں اپ ےریم



 شورا لاق فک ب ی ۸توا هزا ۳ رش .... نورلخ نار ات

 ںیہ بدر اتم نسل باد انا درک باد فری اف کندو رانا ناف لبازین ...:.ہلاطم
 _!وو جس یم تافاضم ےک ناسا ورق نوک کیک ارضا

 ےک اطلس ےس او یکے اپرا ینا ہو کان حت ےک یسام نبڈوعسم ےن اف لئا بج. :ششوکے ل ےک یکاپ ریکب ییطخ نا
 َ مو رک وہی وچ اہک ایخر ھا نئ اس ےک ناطلس ےن لاھ ین انچ ےگ ےل ےنماس

 یک تار یک اب باردار و ےن لی سیم سکس ساروا یھی کونے تموکب اب ا قلت لا ست لگو يا يه رک
 ۰ گرد بای اکی اپ یریمر

 اپ ےک ر معا نیا ناطلسھھتاس ےک ںویارمھہدنچ ےس اک اب نہا بح رواایگ اب دکل ی ے ا ریق ساوکب یلعش با... لن اک یطن نیا
 نااطلساب درک شپ نس اسےک ناطلس لوک ج کے راپ ےک بیت: نکبا ےن شیٹ یٹ ای اک نب الخے ریموکن اطلس ےن مدوھٹاوکای آ
 روا ے رم نلارود ااا رتا رکا چ نت نت لب روا درب یک ا ےن اہ فرط کت افا ےس ری ےس اطلس ایکو ما ناشی رپ ب ےس ہجو سا
 ےساکچ وہ نایک ایجاد ژچ فالظ ےس ساوکں ورم بارلا م کریک ی ییہ کی را اف نامرد کس وتو اطلس

 لس اپن مس قابل اپ ےک وہا ناطلس فیرک کہ کنسرت نت سو ناغس نشین نور
 نی

 ی ا اف ںاہوروا

 اب شو شی e e کس بوس یکی اس ںی

 س حاولا ن کر انہ ریس کاپ ےک ہدوادذروایالب ےک ےن کا انچ آں نیب ترورض یکے کہ وش لک ےس داپ ےک ےک ودا ےک

 ےن شجیروط یر ا الا یف اھتاکپ ےد کت تک اطناروا تولخرپ ںوماکے یا مروا ت اتکا ایا ںی گکچ یگ لا
 ۔ایرکل وتا

 اي اد رکن رفت نان امکان اچ :اپ ےک فیلر عد الوا سیب نامسملتنوردلخ نہا
 فاو ت ر فیر دالدا انچ کش سفیر لا ع اسم کس ژل ےئوہ ےتوہ ےس فبئاجن ںیم اد یا

 اپ ے ناسا مپ لپ لا اه يا لورکک ت اہ پارہ اپ ےس نا کتور یر
 ۔ےہ اع ےس ےس دم اجار ان ور رک شخ تاع لش ےس داب ےس رم ےس لر طراد ناش

 نب دالبہحافیاراتا شر ھات ےک مالم الدا تیم ل ایعو للا ے ر یم ےک ےن فیر الو ید : شم حلق ےک ہم السر وا نور نیا

 شرب ی حس لو لک اسم ںاہو سم یب ےہ ا اج انب ںیم کنان قد نر اوج او ںی

 ےن سش گوش فیت کات لا شدم الس لو. نج...مازبا کف ین نورلغناغرر ات" باک اف آرش
 ۰ ژاوی شل یا یر کرم ںی تولخ تاج قبا ےن یم فرط یی دقم کل کر ته باک ا ےس رب

 کا ایم لہ یاد فرش کعب ےک سدا عش ات ےک سا ےن یی ءایدوکر ےک رکراھکبگ نر یکصٗاکیا ےن یم کک کں اپ یورک
 ۔ےگ یی رکنا ملز

 ےک فیر نب اما شا نقش لا یا شب و :یباو فرط کن وبا ناطلس لب شرت



 ا ی وکو لات فک بر و توی هزا ۳۹۳ رب... نوری
 سارو ا اھت فن ان ے تاوکقیکن اساتروا برخ نارو یا ایگ اہ ناک م ایت ارم ںاہو ج بیرت یار مھ لے وہ ےک یگدنب دع

 اھ کت الاعےک تیز روا ںوی رب ب لوب رکو: راف ےمدقم ےک باکس ا شدوا۔اھتف در فیلات کب ات
 تہب ج لے ا کالا ںیہ یتا یئاپ سش یب ںدربشفرضفجاھتاوہ اپ یمعلاطم ےک ںوبانن ا ںیم نارود سا ....: ٹو اکر لیم فین

 ہن کرا ناک نھ لا یئاعت لا رگاروا ایوب نقل شرم ی یدک شیک دو بج ےن ششرداوتاکپاوھااےے ےن ام سا
 اتام ےب ےک یھبکے ی ل تک

 ےریم ںیم سچ ۔ایکوہ ےنرک ج وکف رط یکس روا ےن کونے ساپعوباناطاس نالیماریمدحب ےک سا ....:ہج کاج سو
 ار زن صو دایز ییا دوا کل دلج ںیم ےنرکوگشگرکاچ کاپ ےک ناطلس ےن ںیم ین وجقرواراخ آہ نکا سم ےک ناو اگ مایق یک اس ادوادادج ا آ
 _ایگل یم ان تزاجا ےھت ےس فر یکن اطلسہکاھت

 اپ ےک فیر عد الو تام ےک ںویر مع ا ےس اړخ ےک ںی د لش ددا کد کم ورش تک کز ےس لش یب ےل تزاجحا....:رفستالاح
 یل بوقت سج یب ج رام بس نش فارطاےک بالاچ ) کک کد د اچ ایک والم ھے لڑ ہجر ےس دایک کن اےس
 ےک نا ںیم یل ۔یھچیک م بازلا ےن ا یری دم یک ای ریا ا یکرافرف ڈا ےن ٹرداایکف رط یک لئادھتاس ےک ںوراگددمےےک
 یکتا

 ما اک یطنق لی ندیم سارواے تا لی: ناردیم ےک ہنیلعست اس ےک یگ نب باقر انچ ....:اپ ےک میئاربار ما نوردکحمن نا
 اک واست ےس رم ےس اوہ ضاح اپ ےک سا یب بج سیٹ ۔اھتدوجوم ۓ وہ ےناڈ اپ سی واک یخ یھب اپ عو لا ناطلس نب می ارباربیما
 ےریم ےن گنج ب وقار وا۔یئد ےد تزاجا یکے نار ھت یم تلافکم کن اسا ےپاوکل ایعےر یمروا ےناج ہنیطت لانے روا۔ایکہ اتم

 ۱ اد جے ک تعامج گیا یکم وت کر انی بوی اقا
 یگدب جے شٹوقوھت اس ےک ںوج وں واد ناد درداایگالچ اپ کس اون اطلس نرو... :تاق با اس  ساابھخولا یک نورظنا
 راس ار آش لپ دف ال اپ کس سومی ببار انچ سا تلکس تف ںوراورم ےک اہ کات اھت ایگ فر ط
 گم گیس روش هشت موارد گلو فرات

 رها تایل سری هدف ماچ اردو لاو یک ذس اور : ۔:تایلوہ ٹ ووا ور لغ نا

 اا ےن شاہ ر ںیم تود مار آے ےس ہو کت یانع یکن اطلسروا ایچ سخن یش نابش لاس یا یب اب ےس کایہ رہو ظر دداا دا

 رایتل دلو دات اف ما یزید لاک

 تافاضم ےک اپ دری ریل کل وات سره اطلس روا یوم کم وط اکران کن اطلس تک ص لا دیر

 ایک میت ںا ےک داد ےس اے ل ولم بیروت دارم ےک نا یک ل و لھ نی اورم اک اروا ےک هل سی

 کک ابار زکر کر خم ےل ےہ ےن ایا ناطلس انچ ارگ یشن امرد ےک ںی ےپاوکل وقالعے کدی مج ےن ناطلس ما کیمیا
 کوہ روض فو نما را لیلا فتو سرود سوار لا شل تاک ارور ظفر

 ۔اٹول او سلو

 ےس بصنم ساےر بم ایک نے ےک یش ھو توغ پا ےن سادواایآل اپ ےریم شوق ن اطا مسا : ترین 2 ناسا

 _ لیکن بیم ایلخچ درگ درک ورش رگ ایلخچ ترا تست پکس نا سلول وزار مم



 لر وا لاق فک بر وهم ایه زا ۳۹۵ مخکرلج....نورظی رج

 هستن 2 رکاب اپ ےک فر من ترا عمل مان رسا... ےس رب تری فالغےر یم رع نہ

 اردن ب لب قاب تر رک کت یقوآ رم ورا اما کین ایمرد کس لار واسم یروا کج یراق ال یر متاس

 - دوس لک
 جم تن ها ی تس شوف دانا لات لپ ترم کریو روا شات ست زن چک نر است پچ
 ۳ ےروھمےک عرطرہ تایل نانو ے و رایت ترش ترین کارا زر نان شرم

 و ۱ _ے ا کر جبف الخ ر یمن اطلس کا ھی پ فرصصر وا فرصو وقت اک ن ا ےہ

 اپ ےک ناططاس یک سک ایک روشم لی ےراپ ےریم ےن ہفرع نب گدا نیب دساح یخ انچ ....:ایلڑوجر س ےک فرع کب رو رسا

 ےب ےن ناطلس۔ یکہن ہجوت قلم ے راب ےک تایاکخ یکن ا فرط یر یم روا یورک یا یکن ا یک یک نا ےن ناطلسرجغانچ ےئاج یکت یاکفش

 ۔اھتاتکر قو باک اضفروا ت الاع* مولعدوخ تاب ناطلس ناچ ۔اھکر ۓاکپل ںیم فیلات کب انت تا ےک کا جاے روب

 ےن ںیم یھگت ازاحےک مالسازڑا ل روا ت الاع ےک ںوتوکں ولوو زیب ےھت ےل کلک الاع ےک نان زروارپ رب نئارود سا ےن سیٹ سج

 و ھ۴ ۰ 7
 اک ا ترول تر اعشا لرد یکن اطاس یکے اڈ یھگیر ںیم واک نا نیس. سو روا کیف الف میم

 ےس ا نود لغ ہا کے سکو کن اطلس زی اھاھکر کس فتنے ےک ملیتفو تاقو ا مارق ےب ارواوکی کر عاش دیلکے ن ںی بج د ںوہب اتیا ر تتر روک

 ےک نا تاب ےہ ات اعا لش میرا یک بت اتر یقتوکت مولع کت ہلامملود ںیہ ےس راعشا سیم رم یکوہ اشداب یی

 ۔ یکے رے تسود گیا ےس س ںوزارم

 وک اطلس ےس ںی زور یا وت اینپ نات مان یا ےاروا کد باکو کن اطلس بج ےس س .....:الک ےس ےس یو ا یم

 تمدخ یک لاوکب اکر وا کت ررنعم ےس باستخا ےک راعشا ےگ کک ل یو یت ای کرک اک ت اح فووا تیس حرم یکس ا س ںی ا یگودیصق ٠

 -یاچ لزاوآکل اپ نیت فوت یم

 ۔اہکں ول ےن نان ہری
 یکے رب ےب گے نکس پآے ےس تاشباوخ ای ؟ےہ ہم یکریما یروا یوکے أل ےک رفاسمودالع ےک ےزاورد ےک پآ اہک

 روا ان اکدمٹ اک ایم ذودروا ےہ ام یاشار اوگرا روا رج ےک اف ادا آن کے کرارا ؟ےہ یھی وا یئوک

 ےس اس ےک ینجش ںوہہ تالحمدنلب تروصاوخروا ےہ ات: لداپ الا ےگ ںاہج چ لوبلبو لا رواے ها2 کک گنووزرآ

 ےل ےک سا واکس تاج ۔ ںوہ تیس ےس گل رنک فار طه تملک ناروا وبه لو نور
 ۔ںوہےا امن هلک گویا

 ورا زراکن ورم لاهج پک چرا رد تیز ناج_بیرقکل و جست لپ .....وم الاو گلد لک

 لدربش ںاہج وہ یتچ ور وداشکس یم سالی نارواوماتپاھد ےن ایج کے نشر ںاہج راک ےس ےاج ککرود لت یک ڈر ےڑوھک

 خلف اکو ریپ ےک دی قت گپ راکدرپپ ےک کردہ ےس اتا وہ طظوفت ید آے ےک ایروان ر ںی 92 ےک نک وہ حی گرل ہو روا هاشاپ

 ۔ےایکدنلب لک قاری اسان ا

 تلیضنروادنلب ےس ہجو لا دو نیلے اید لاڈ ںیم لد ےک ولی اوگت کنان لوراگدرب کس ار نام: ےک یلص یھب ری

 یز س ککے زن تیپ بس بسن بیا: چس لا دجاکن اوراق ۓئانب نوکوک جر وا ےس نفی پاپ گنج ںیہ کیلی ادد ںیہم ےگ وہ ےناو



 جا اما ا ے7
eںوگواے روا ئاپ اےس اوما جے ںورت ام جے جرات اکر جل ہا وکے  رادرساکتح ام از غا وای آالاو ے رکا رسوا اہورواو 

 انبار اپل کروم سیا لود وری ےس ناذتوق رررتهادورگارواچ_ ایه تایپ
 ۰ سلام تایر

 1 رہے لا کیہ ٣ر اج یہ تارروا لوم تک سه او هتک رنک لوید ںیم رواس .. لس نتاپلآ
 یگووس آو اوہ گلے فارطا یکرت رساوج ےس لایخہدایوکےہ الو ےک ےیل ارب واےک ںوزین ہد ٤ےہ ار کور ەز باک اروا ترڈ یکے نا ہو

 بس لپ لا اپ کز »دا اپ لس نت

 اتد ئرط یکں وید آو ورو ارج لب یکی ا ولات ید ٦ے او ےک دما وکیل راو باردا اتنا ہدیمل ااصخ نریت هاو
 شئاینود ند نو مر یمیب ےہ یت الس یاداشت ےس ےس تر ط کمد چ کرک شش دیک اکے ک یقالخاےک لا ہا د تہی رواہ
 ںیہ ےتد یجاتوککل لا ںی ایام لخت ےک ساروا فبلغ رر تیک اولا دن رو مادام

 ےک مار آو ےس ات ترک درب کبد ےپاروا ےس انا ددم ےس یٹاھترڈلا تقو ےک ہلمتےک ںونھٹ وو... .:ت ادر( اب تق یت

 ۳2 مقام لار وا ا رک قب فرط کل یعنی وو رگارواےاپل ایگ ےل تقیسےس ںوہاشناپ بناج یگ ںیہ نب ھتاس
 ےاڑکت سا لئ ناک ن ید ہدروا کت عطا 5رط یھ یک قر اھ لوح او ما سیم ےراب کا ںی رک اقوکم یس ےک لاتا
 ۔ےہاج اجایکل فلو ایج ےت یھ نب ر منہ لات ناروا ںیہ دوجوم یجایانز ںاہج ھچ رل ےس ناسا

 س اب ےک ےک لوہ لئاردا سون ام ہد بج چ وب اتے ںورشیےک ساےس یک ئاردا نٹ :ںیہ ف زر تمدن کس ا یش رش
 ےب زاد فساد باره تام ناب سال ساروا مروا

 تی کرام ےس ورک اچ اچ اچ دادگاه اپ »بوت رگ کف سا هاب

 ۔ے و 0ک
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 ےس ساقی لر کل اع ےن ںوھاوکم روا رک مزو ملط ناب رف ےن شیروایلرکین اس هرم لا ون لیلا شمس
 روا ے اتکا ل تساچس یک تبا کن احا ںی ےہ لب کرواے ترم روا اتڑود بیوز ےس ےھت ےک موتی کل لرواہلوصیواای اہ سی
 ات اب لر لا

 ے زن ب اه دا اچ اکہ متن ہما نت لو بیو زرواچ_.دلوا کل اوبد رھ نت وصار ےس لوھ نا... :پلطم اکل وص
 ۔ےت لئاقمد وار سمہوج مہ نب لات دارمے لباس مان اکتعامج کیا کں ویر کل قت ن

 اید گچ ےن ںیہ ادر نا روایت ےک ناروا ںیہ جر ہا هو لب 2 کب چے ناش یک وم عک یل ....:فاصوا ےک لار
 ےلاد ںی رگ زا روا لم ےڑوھٹ نت شپ 'تشپ رارو ےناد ںولاپ مک اپ ےک ناروا ںیہ ےک ر ئاب پنگ ںوقالع ےن ںوھا

 بل اشار اپ فرط کاپ

 یل ٰیادچ ےرو ےک ناروا ےہ اج ری 7 یو ام اولاد نت 7 7ق رعے ےہ اوہ قزراکن ا.....:یئزراکںولرع
 یوم کوریا 'ںیہم ےس وہ لاھح٤دوس و: با نام ےتارڈیکں و اشداب ےرجو یک ےئوہ نیشن دایدوروا ںیہ اب ی رگرسمو گردد

 ای ر سووا فرط کوو آرواے



 تورا لات فلذ برعهده زا ۳۹۶ نر... نورلف نم رج
 ےس ترک فام ےس ھترپپ ود تاقوا اسی دوا۔ےہ اترکب ایا اکی دو جیب تدوا ےہ تپ انپ یی ۓاسےک تالحم اب +3 اوج روادرباماریت

 ما کن فاز رگ گور کا برا تگ یاس اس شن تپه 6 اہ راپ یس 9

 ۔ے اتالپ ماچ ہرابود٭و ےس ےنانہنج ا اد

 2 sl یوم ںیم تالعاعمےک زکر اکنجم یک ورايت رامہ.....:ےہ تیز یں ورم رایت
 را ترک اسر کک ں اہدرارج ندا آی روک رط کتا ںاہداہل ںیہ یس د اھ سورن کره مچ

 رایت نا ی آر ایت بمب قاسم ے زف ےک کن نر لو روا بس یر E نتادازپاس ریو
 نکہ الام اک ا یکتا کس اولاد ےس انکے وہ ےک روا ےس زیرا ہر یا ۔ ںیہ یکم وک اس تا ےک ںوفایم ےس ےک ود
 ۔یئکوہرقضضم وف لئاقمدب کک تں اہ ںی

 سی ےن نانا ےرتر کر ےک وہ راغ اک معد روا یکے کھ تاس اپس ااو ھت وفا هو شن ۔:ناصاارت گپ نا
 1 _ ےگ کیچخ فرط یکت زعوودحب ےک اروا ایک ا
 ےن قید ڈو نا ےن لات یکم ٹا ےن لوہناوکتاقلعت ن جا اب یکے کما انکی رج لا ےن... یا لی نم لود م ر۶
 راولی ریت عرب کس واچ ےک یقافن ےن ہت ات اج کتا ےک تام فوج ایان داب یے ےک تم وگو وعر یاں ورب ےک سا
 ۔ے اکر سز عار تن روا یتا راسو یک

 نط کت ارج کور تام اس تسایسروا یراددوخ فو لئاق کیا ےن ۳ : تولز اکت یناملا یہ ق الخا نیر تک کش ےب

 لوخروا کرب ہرایشوہ کیا یقولنچل بھت ایگوہ او ڑکا یک لے یا لے یا کالا ایگوہ ںیم یش ےل ےک سا ہر اک ارواہنام ےہ ںادر
 ےگ وہ ربار س اا ں اوچ و را کت بام ی او اس ےک یبدنم اضر ےن ںولوروا لا تام ےک کک ا الا
 روا نکا رک ڑب ےس دما گی اول وگو وه ام روا ناز! کل اے... یب صحت اکن ایا فاصناد لرعروا ناماو نکا کش ےب
 کن تام کریس روا ےہ اترکہلمتر یش الاد ںوچب یم ناردیم ےک ارض روا ےہ اتاجارڈ ےس یئاایم لوجی ڈ سی سج ےہ ہقالعہدیب رکا ہم لدع
 ترک دزفول کل رب لک روا ںیہ اعطای ستار
 ےایدرکرادیب وک وو زر آے ن لنا ایکدنلب فس جک تازود لب... لا ی فس ںی کت اذ کا یا فیر
 ریقزود نیم ےک لور ےس لرم ےک اروا ےاراوزاچ لس ںولعے یتدوصلوفوج ےہ نیب کیاایخو ای وگے دان رز هاو 'روإ ڑےئب روا

 باق ےس ا کریم ےن لئاروا ےہ یئوہ نشر یکں ورام ےس دوت ےک فای یک روا ین ایلعت لو ول روا ںیہ نگ نب نادم لک ےنارخ
 1 : _ےہایلوکدوکتقیقت یخ ےن لئاروا۔ےیداھٹا

 نک روا ےہ یگوہ مک وس ییا آےر یے ا ےہاتہکے وہ ےترکتدفعمےس عدم یک روا ۔:ںوہر صا ےس عدم یکن آی

 شروا ےن یئاجوہ کنھج لا ارواج رے کا ردا ےک اردا چ یوہدنلب ےیل سن ایا اھم یر م لر« لکشرچ رہ دا

 لوے ر مالک ںوہاترا ڑگب ش سیم لاح سا روا ےہ یتا وہ یئرہ دعب ےک ےنوہ ںاورووروا وات رات کما اشک تم ارھگت ار

 روا ے اکڑ بیگ ںوداقن م اک اک اوا لو اتر ک ب لطوفے یا ےک رک وک بج روا ںیہ ےترھ ےگ اھب یا وقروام نو اے اترکادیپ نال یم
 یل اپا ڑوھچ ےس اروا ۔ ےک اج ابال بیر پ سنن ل وت ایا وک ترے رمدعب ےک فٹناھچب فٹنایکیکل اس کیاردا اد لود

 روا مرا کت یوق ککے یوو ویی داوم قرن س لغ ی یار شاری روا ورک( بتا تاک پچ پھ لور اش
 یک آے وہ ےت رکی عا وہ ےتدناھپ کت الم مر کت ار داپ اپ ےر تر اکفا ےرہمرگا روا ںیہ ارب الاد ےس کر ایات درام



 تورو ا لا فلک برویم یه هزا ۳۹۸ م لج. نودلظ ارا

 ںوہرعاش پس یروااگذہ ثع اباکرھت ےل ےک ناپب ے کل وق شات اوت

 . تا نا شنا یا س ییہ کن ورغم: تانیہ اےک اطلس یش باک کن ودل با
 لاب کں وکرل نا فا وو ترک لر شب فاصناوکت لیضفی یم سا ںیہ ےتآ ےچ فرط یو وج ہنام ز لئارواہنامز
 لادا روا روک ےب ےس ناروا رقاب روا ےہ اترکن اب ی دور ظر وا لفے ناز کب ےک لٹ عاددم ےک یت رت ےن ںوہنج ںیہ ہجرت

 تراک ربا ابر غم ےل اوٹ رکمم اےک یم الہ تروا ترنم

 کر الکبیر ےن روا ےہا کر کذ ےن ناک ن ا یھی ود ےس نا ںیتابوجروا ےہ یکی یک ں وبا کم ات یکں سو : بکش
 وع کرلے ےک کلم ےنپا ےسا ےنترواےہ ایگوہ ناس جل ے قل ریخروا اھکن ایک اقا وایو ایکن رسا
 ںیہ ابر سلف سج هک

 رویش اوب ںیم ںیہ دنا ماقتما تر وا ےس ان رکودایزےھج یج روا یک یی یک لت لاک ای بو سام... لب
 روا ںیہ تاج وکی وخ یک راہوں اچ لرب ہاوتروا ےس یہا سود اکتقیقتدوا تلیضذر روا ےنرکت اب او فالخالاو ےنرک ایان کا کے ہ

 9 0 ایکاطع ےب ہن وج ےن ڈئاروا ےہ السر کی وال ای اون لب لب تہ قم روما شیر ج ےس لاپ ےس رت

 یر تر واہ رکا شیما ترک زور یکن ا ھوا اھکرودنز ےل ےک ورتب ےک ےرڈنادوا ےس لداع تہب رک یف ھتاس ےک یترو

 ۔ے رکان نالارگ

 ناطاسک ٹل غ الطا یب تلاح یکم ایق ا 0 ۶ 2 :یراب کتا اپا کن اطلس
 ےہ و اجرا فیش ساک

 و ۱ :ن داف

 لس لوبیا ژاپ رع بشوتاس ےک نا ےن ںوبنارواےہ ایدرکن شر ںیئآ ےن ںوناوخ ییدح ےک ےک روا ںیٹا فیجج دعب ےک ےنوہ ایس
 : تک بیم تس نا یی درز لب تاپ کس شی شویی اد اپ وک ویکی اتے رانا نشر

 ےک ںود اج ھعتاس ےک ںوجرولسروا ںیہ رہے ےس اضرروا یخ ہد ایکن اج شوفوکں وتر یف ےک ںولایپ ےن ںوبما ...: یہ نارتھ ا

 رک افسر اخ یک لاپ تاج لی ورا جم تا روس یر النگو ںیہ تاج نا
 اعد الغا ےن ساےہاترک قت یا ادخ ناحررواے اترکراشت میر ود ےس 90 الاو ےن

 _ے اگ افش ےس فیلکنزوا یرایب کشم هورداایک اے

 ہار عب ےک ےس ےک ناار ےہ ردا نا کولوج روا تشالخ نا ےا۔ےہ اتہکں وی یقلعت دوز عاشق... قل ر ویر ع اج

 رواربیود ےن دوا ےہ ید لا ےا ےس ےتوہ گری ےن تم ایا یکی اچ الاو ےن کد رم یک آن دم مهد لب ب ن

 ناد تسایسروا کل ام ےھادوروا یک یئاب ہی کت لاح کرب ےس تمس ایس ےس اے اید ڑوھچوکت زل یک وزر روا لوو زر آم تل یک تم

 ۔یگ آس ٹیپ یک 1

 تان را لاک ژاوی لوکس تل اه ترکت افت یدک کل اوج ری روا نفی یو مم

 بسا وه هزینوآل وقوچ یکن ا ےن یر وا ںیہ ن رد مس شتر را اجر تو زن مٹ سا ےک نکیل ء تاماقتمےناد

 ترا دز گردو قلم روا تام نفتی ںی کھر شعاب ےک فذ ےس لومو ہری ود ردا
 ۔ے ات یا ین دےراہ روا دج اب ےس



 شو ا لا فک برج یی هزا ۳۹ مر ...نورظی حراج

 یقعشخ ارور روا ںیہ یوا لار ہد ےھت ےندا ات اج ایدالھچروااتاجوہ اضع کا موہ ترا... ال وصح
 بعرارت e ۳م بج داں بار مک اح سیئاروا ںیہ ےتوہددنلب فرط یت ےرچ لے ںوزنج ےرامہاگو+ ساک

 روا جام اتا یم فلو کس جے اتوہ ںاشن کیا ےل ےک یش شیخ ےہ اترکرفس بج روا ےہ اب درک گوکروترہ رپ ںونمشروا ےہ ترک
 ۔ایک 4

 تک یافت ات ی و رم ےن ی اس 5 مر و
 کیک ق افتار پ سا ےس ںوھاروا ایت فان ےس ےک م ےس ام یس اوو کریک ےس کر ریپ ےس سر اہ ےس کا ےس ری ہد یکن یخ ےس یلاوم
 ہدرک شناس کے نکی ےل اےس یداک برف رک یو یاو اپ ےس یا ےس اک یا ات اہ ۔ےد تداہت یکی ا کای ےک نااطلس رکن ہا
 ا یدل شرما لاتا ںیم رستاک یا خدا م اوچ فرا کر ےس لاد اس تساپ ار نزا اطاس وا نو
 ات گرا لا اےک لا نر ارگ ب کم

 ےب شال ادد ردا ےہ نایمرد ےک نوک لو فوت ارد کارکنان... اکسل
 کب اقای سس امد لا شف لول ناو هم فرطگرزاآزچ اب رس یار وار
 تاپ ےن ناہووکں ورد دم ےک یادو جب پا رابودراا دہ ے ںاہد ےسا ےن یاردا ایگ رط ایک اطا

 یریم ارت جد ایکم اق مر یشاج یکے ےیترواا آے کس لاو ور گرما ےنپا نااطلس بج... :یتئاو فط یکس وف

 ےن ناطلس قت ایآن ابتش اکے رڈ تب ج روا کت عاصم کل ا کت وت ےن شروا۔ ایآےٹ ول چا رکوہ روس فط ناطاس کک تںاہی ےس یلھک
 ےئل ےک ےر سیٹ سوپ ےک اروا یی دداتپ اپ تپاوکل ولھی نیا ےن یٹرخ نیب کام ےک سا کوک یکم اک سک رام فرط کب الا
 هلو تی قیام کل در جردن پر دا رک اکی دد ںیم ےراب ےریم حر طیکل اس لیپ ہددکاوہ فوت سول اھت ایگ
 حق ادا یک رفت ا ےن یو اوہ یش تا اےک ناطلس ںیم پا الو ےنوہہناور فرطا کی ردنکسادوروااھاوہہ رگ خا: لام پا
 تموکناعاروایگلچ فرطیکواگر دب شروا گود تزاج یک اھ ےن ایک اوسوکل یم ےراپ ےک ےل وھکے ران ےس 2
 الچ ںاہورگ و "لیوا ایگوہراوسرپ ددن ۸۵ ناش فر روا یک خر یہا اے لب ےک ےس اپ ٹ داب ےس ار ارث ری

 دی کی 1ش روا یی رتب ےئل ے رے باج کشا ںاہج ایک

 شارپ. اچ ےس قواد یو نامش فمن لم بج فرط نرش
 ہد کوک مات رانا و ذوب ناشتے کر ہاظل کل ایج کس نود تقوا ےک آپ ہاگددنہ یک رد 1

 زاده بسی جنت بجا قمار لاس یار اکو ںی یر ایت کب ایسا ںی رر تکا روا ترک صف ےہ ارا
 کیا د یاش تکو م الما نالاروا اک ویٹو ی رش رو ماوقرش ار شرو م اع نااتیلروااراتکاک اینو ےن سدا ایگ لچ ہرپ اتا راد

 یساروا ےھت نشر ےن رامتسروادن اچ ےک ءالعےک یا ۔ ست جرج وٹروا لرادب ںیئاقناخ نت فا ار طا یک اروا ت ےک تالگروا ناریا لاف

 ےس ےن ےک روا تاج اوہ با ریس ےس یئاپ ےلاد ٹپ ےک ٠ یئانب ہل یکے لاک ےک ںونابیئا آدوارہن کیا رپ ےرانکےک لین ےئایدد ےن
 مہ دوا ےھت ےڑپ ےرھکے لوت ازاپ ےک ساروا یھب ےس رٹھب یکں ولاو ےنرزگے یر روا یت آں اپ ےک نا ادعا لک

 ےس باک اروا ویش ناک ےس ا مروا ر ےترکو لوح ترس یا تیام یدک قلت شل
 ی و اذا اس ےک ب رخ ار لک تعاھ کرک ےن روش م ےراب ےک ات کہنا اس
 نت سا ام ےس دب ےک ییا ےن دات ایپ ست زظ یک مالسادواتناج یا اوج ید باوج ےن یئا۔ےہایکور باقی کا اچ ول ےس



 سشوکروا لات فک بر یهو جوی هزا . fee م لج. نو دلفان

 تفت اکو اف ی ارام رواں ہ دای تہ سست نوا سد کس یارک ا ہک ےس اوت ییا تابا یس تردا
 ناطلسدعب ناچ ما اک اک را یم رت ےھ ۔ےھڑرپ باد ترافس اپ سرخ" رس با یکن اخوا ن اطلس کر را ابا باک
 ترم لو سهام ج ناناکں وہ ترک ن اب زرق سکے ا اچ و اتے ورب قے سا ےن شؤتاوہ رضا ںیم سانییکن انخوا
 لی ا یم بج ۔ هد ارج نج ضاح دا نلاطلس ےہ ر خو ےس زچ لیہ: کیا اکے کد شیر اق عل ےک لایخ تسسوےس نون ر
 ۔اید دن عںوماکر ذمے ںوھے ڑب ٹوٹے ےک انتا ےہ تع اہل وجواب ےب 2 ایلطروا ایک میت اپ و ند یر ناوم لر

 ےس او یوم ت اقال ےس ن اطلس رب یکے لس ےک لر نر ارم لی... سری ل رپ زا ماچ كورلغ نہا
 پا ںیم رو اھت کوس یچب اک ا تاک ادا دریو تہب ےک ےس تارے اروا ع فاس روا یکی افا ت زکر یم
 وکرم ناطاس فست لاک رس سرا ل و آں اپ ےک ناں کے کر سا ےن ناطلح رواہ ررظتشاکےن ٦ے شل یو لا
 تورت کاک بولا نب ہلا السر یر لات ساب اا ےس تو ا کوکے ن رک نفس اپ ےک سا ےئل ےک ےن وچ ۃتساراکن ا
 ےک تمولق یتا ثععاب ےک ہسوسو کیا ناطلس یب نارود یا ید پنوس ماک کلر ی کلاس سا ذق کوہ تافداتسا کیااک ا

 تم یکی راپ آ یک طخ یا ییا ے ںیم ن اھت وچ تس نا ساخت کجا دو روا ی ورک ورح اروا اید :شار ان تس اس لو
 لس برضعواقرشم ات کیف اشروا اھت یر یاک عاقل اتلاف اس تم قمر نسوز ماکت تم کن اساس
 روا ضقراورساکن اس ال گور فکر ادا آلت لول لولاو ذ_ رگت یصورواء مترو موس تیم دلو ینا شش موف روارییصروا تافامثم

 تے ڑوجاناریاکن اطلسوحتاسےک تیدللو

 ره عرش اق شے ےس یا بجی اچ :لورسم یی یت

 روید تعلغلت نایلون اندر اپ سکس نسل ارام تل اتلاف سمرا لرل ن ےک رک
 دد کم اقم ےس ںیم ےب م اتم ےک توک یکاض ر دب نایمرد ےک ل لگ ں ونود ےک ےک یک ویی باج یر مو یاں ئاوخےڑب ےتا
 ید رد ایاد ںیم ترے تمم اط یکم ےہ ےک شاک دایک راک یا ماجا ےس ردا داےس تیرہ ںی اد مذ ک

 ےک وجے یب وہ ےترکش ئا عا ےس تاشراغسروا لئاسوروااپ راتب درارقربارب وک ولاو ے وور ہ لمن ایکت بقر ےب ےس اے جے تالاب

 روا تا ےک اف کیک لی نلا سو اپ راترکر گرو یم ےراپ ےک ںوہاوگں یم تاادعرو اپر لنا فرط یکے نس ےک لگا دداا راترکیل وضو کن جت
 رتا س ےک یر اک E ETE اتا جاے ےک رے ےک یخ اروا ھت اوال ھت ےک ہیبت بی
 ہوروا۔ ےھت ےت رکھ ط لم طلخوکف اصنا رب ناروا ےھت مارا ےک ںوزارڈروا مکعمےک نر قوج یت یئوہ یٹے ءارما تیک! کن ا۔ ےس کر قات
 لصام بی قوا رادہصت ےک تز یکن اروا ترکی یب یئافص یکن او ےتاج ساپ ےک ںوضاق بج روا ےھت ےترکروصق یخ است
 ےس ےنپد تداہش ےن روا اک پاپ نکا ارم ت ں مت رسا شانس ترک

 ےل مکے ءارماود یل ںی خب اب لر وات یو نر توپ لوتشاکناروا ےن کت باک ےک ں وضاق مت ناروا اید 1

 - تان فا کت اعق او فالخے ضا ےس جو یکتم ددا اروا یوم لم ی رت پ ںوگول قرب پا ںی اے اے

fروا یورو انت اوہ ایک لغ ےل ےک ےل اذ ںیم نصب مش نا ےاج چپ ےازس توون  
 ترش ًاصوصتوا اج ےس قدج فرط کل ایہ تب فر ١ے یاد اکے یداداج یک ج روا تاپار فرط ک لکی راے جو یا

 ۔ ےن روش فور ہٹ عاب ےک بہ از فالوور روبه هک روت دود اشتر را تایلطهو شعب لوک

 ے ٹاداکود وا بسر لس لو 2 دباوج تاک رگ ناو دوم اکد ناروا ےترکدن اطر دوتا کتک ترش ج روا

 هوس لاله همه تل شیب جک ٹوک یت نب ےل ےک چپ



 ےتشہش تی ھچ ےس _-۔ےہششتسچ لیتو لات فتا بروید توی وه زا ۳ خشلج ....نورلخ بارات
 رعب ےک ہتیفروا ےن رکن یک ناوکن یک تروا ضر اوم ت اےک نا ملاکر وا اوہ روتم فرط یکں ویتغمےک بہن سرچ ےگ وہم شفاران ے رجب

 ےک شیر جر وا ےن شود ین جوا ےھت تبا ےن نصاد ےک تاادعروا بطوج ےھت راس شک ارد ارج ےس تر .
 تب اونا تیا 0 ںوتاب ٰوصا ےب ںیروا تاج وہ نامجارب رپ بصانم ناتھ ت تک کتب
 روا ترکہ مق اکی ي فا یا کر اپ ییا اے ے راک کک یا روا اک ر اٹپا فلاتر روا ۔اھتواز 7ما یت یم مش 2

 ےہ ر نان ےک ایٹ :ی وفر اروا ےن اھو شاآزترواش د یس یراق لب دے اے ا اط کس ینمکس اش عکس روش فالتخا

 اھت ل کش فاصنارواات اج ایاپ فالتشا تہب ںیم بہر روا تاج هاب روشها

 نیا شال 7 یک ودنب ےک شماوخروا لب روا ایک کن العا لک کے ںیم ںیٹ اھت اتر ظناتوہ مخ روش... ن العا
 ناں ناک SENE ےہ برخ ناروا یورک باو کک

 یری سیہ سٹ ںیم "انب سا سنسور ید ںاہلاگوکں قروعےن ںوٰشاوااھتاوہ ایانب ار واں وکو ےن ںوہنا بانی وکی
 ےک تداپعروا نکی مش واز ےن ےگ اپ لس لو هیت هدر وام تعهد روا ادرس وضو ار وای شدن ست تاپ

 ےک ع اب سنا رود قوس زا رب رک او« رک اح تو واچ تی رزذ ےک یاهو ات ےک و ل مت

 لارج ںی نیب دروا ےئل اکہ زاوج اک ح الصاوو ےس اروا ےس ل گو (ئ کن ناهیش ےن اہ ےس

 نا شا هود فو کس اد تاک یکں وھپ ےک نا ےن تدريس ۱

 کل رب تورا قو در اس یر ہدروا ےھت سو نامه 2 لو هو تس نوک و ےک نرو سو کریس از کس ناو سآ

 دارس اعام لش ےس رب ےس میرویس ےس الیھچپ نور ارگ رو اروا ےگ وہ نے ںوقا ےل ےک ےن رکادیپ تبیصم یل ےریم

 روا اھت اجرک شارا ےس ییا ردا اھت اکر ریما یکب ا وے ہلا ںیم ےراب سا ٹا ب ےک ےس تاپ یک روا اتت تاب کن ادو رک ےک
 تالا لح ےیوار ےس دیسوتاسےک شیب رکی حس تداع یکل ران نازک کف اصنارواروزےروپ ےک تعین یم
 بانک سیار اس شیدا راپ کتک پجروا

 ری اکا لی کی کد توکد ھم روا اناج ناچ اوکت اب ےرسم ےن ںوہ ا کات ل احر اک وضقی قا ۔ےریم ....:توکف 1 ل رضوان ورلخنب ۱

 ۰ ووو ےک ہہ کب ج ںور لسی اک قے ےک ےن رکرودوکف اقل ترو کر پاوا ورک عباتم یکن ا مم فیاع رکن اعاروا گدنماضر یک

 بج ایہ ذع ایکن ا ںیم ترت کر اط کوہ مولع ےک اک یہ رد دم یکں لا ود کس یہ ےناج ہدروااتوب سین نین میپ ما اح تا س ےک

 اکک آں یم نئاےک سا سج قو ناک یئاھب ےک سا وو اچ ںورکل یف م نک شر ںی ج ےن رف رح وہ مف اغ ےک ں اں

 قادر حس تاپ ہاوس ےک ےن رکافودتاسےک سا اھت اید م اکی ےک ےس یوا ےس رک لاک ین ورگزمیف

 وم فالف یکے یا اتے ےک ورب یر یم وج روا ۔ ےک وہ فلات ےس رم گوا بس و ....: شاخ یک ں وول تا س ےک نودلغ نہا
 2 مے تنا ےن شکایات امت یل ک ور ےس یو وک ں وہ او انس لوک ےک مال مارس گارد ےتاج

 تیم ۱ےن ضلاوہرزناپ روشروا ںی ڑپ لک رج بز یک ں وول بے ہیضق اک حیایی کب ج ےسایدے ولس ںی ےس راب ےک نا ےس

 رواں ضا ےک ےک ےک کر کور واں مے اھا ےن سادداایاہ سک1 فالخے رموکن شاد اایکف نک ميهمان کمی فال رم

 ںیم ےرراب ےک نا ےل ےک ےن رکل یل ذوکن ا ےن روا مول تقیقت یکن اوکین اطلس یئکوہ سھلاخ حرط یکے وس توقیر اکو وقف

 نم سکس ناروا یک شزاسےس ںویمدآے ژست وا بجا ناطاس لوس هر غول فانی

 ت یرتماضن لاع کل ناپ یب اہکے تک ےہ ےل وب ٹوھچر وا ےن رکن ایج عرط کرب کو رود ےک تاشرافسروا ےناج ےک ت ۶یکنا

 یو واہ زو سا روا نچ 13 اب نوک اسناراد تساروج ےترکروپشمےک رکب وسضم یت یب دب زط یر ینو تو ل ‘اروا ےس نت



 وردا ایت ےک بک و تے زا er 3 27 اج

 یک اب باب سلب نا یاس سر “ںیم ںولد ےک ناروا_

 رم تن

 یو فو ےک
 27 مج رج

 ی... کس مادا یک
 یک :- تمیافک ریه ےن ءارھا

7 
 چ دراز روا کت ماعاد

 دا 7 وا 35 سس می 0 موز وا شدت

 اوہ 1 ارو اگر دنب یکروطر وا اکر فس ےن مج ۔ایگو ہن 3

 م تانک ا ارادے ریمپ ےک ام فریم 1م ےن ادارہ رب

 یوا یا ن غی اه باید تم ی بل اروا نودلظ یا ا

 ہن یک تم تال جت ایس ےک نئاطاس ےن سی ا ر فسا اجابت ی اعد ےئل ےک اوج ےن اسی

 _ےک تاناضا تہارب سس رم

 اداداکس نب یکت اق المتس یا تا اسد
 با لو یس یم رد تسمودے ر مہ روا شرمرمب 92 ہر ام کر ائ 90 ناطلص مکر ما ےک سارواا

 دے ایام کاو لام رے تی طا ومع ترو جج ےن سا ںیہ سنایا اک ر زیب ہتلادپکو لام انزوا

 و ج ی ا یو

 پروا اب بت لو 7 زوج سیو او ےک اپ ےک ںی راوسرور
 1 را سا نوا سٹ چ

 6 لیں وج نار یت ںیم ےہ ناامید بک نت لا

 را ےہ
 ےک آے وا راس یت ا رم 10 ن بد سیب لامپ

 تند تدئاردوا نام ج ےہ اد شو تام یفارمرد ےک دا بی ت

 ہر زور ےک وک ن ںوھکروا ےس ای الو یقوش نور سکس لو جک نان 3

 ںیم ںومبنےک ی ......: ترکہ ویت ااا

 کاپ ںیم یا یو یت

 توالت ات یو تا تر وصوت راوی ی ترا نکس ںیم کلم وا یوم عرس یی



 ...Pep Ne 7 نورلف ى یار

 خال دو دقشاپ ےک اد روا ٠ےہ ید تسکوکےناو دل کا ےن ںوزن یھ کروا
 چک اب ید فیلد لا سی رک ولناج ےس ںوریت ےک ںیہ ی ترا ںیہ ترک

 اوہ ںی ک اضی ا اوس ےک یر

 چک ےک ب لک: ےس بال ن ساا زور لوک و ےک ٠اب
 ت قر وو ےب گمرک جسم

 ۔ایدرگں ایم اسے راہ ا

 : شر چت لپ لاو وہ مولع تار اک اھ رکے رک ایا یب یلاوتدندا......:یقوش یر ف
 جل یشردنمجراد ک گیے تار لاخر وایت رکو و زف ووا وون لاف کتری

 دور لود رپ کربن لا قلعه لا بج: اج لاکر اولو دش لےے نایم

 اوہ ادا اد ےہ یک نج یکے لم ےک رواج تقد ےک وج یورک یکے وک ود ےس تک کو: :ںوداھکد یو ھچ آ

 “ےل شهناز سد ایالت لجن لیتر کبیر مت اپ ھم ےن سارواءاھتایل ٹیبل وکں ودداجح ےن

 ۔ئیگدزاو وک ں ور یم ہدعو ےن ارگ یہی وچ

 الا پنج بش سا روا یل آس یڈنیوکں وھی ریم ےک رداشوکت ار یک لم یل اوترلا...:ای درکا ھ ڈوب ےک ےک کد انکے س نام
 هو اس ی ا ےن لی ںاہدروا۔ اه بیت دارا ریل سس نا

 کے یا ےہ ا د ےک مواجه سا زد ےک یا ر | ماکت اد

 7 کی سرور ےک

 اش بوک کل یک یلاوج یتا ےن شهاب لا... لب لاج لی ےس دض یا رت
 او یکے ل می تا کا بم ظن لام یارک م اوج بش ےک روا ےس اتاما واھ
 يا ےن ہو

 وتار ےک نش ی رواج کیئاے ںوتسارےک تیار یار :ے یلاخےس من راکلد

 اک یر ہم ےس ھی وبا ےا ے یلاخ ےس ملیح یئاھتچاکل دروا۔ےتس تاج رکزایتیے دحوج ںوہایکدحڑب ےگآ 1
 ۔ےہ ںیم مج اکر گر وادیز لوٹیٹود رم توا ےایدرکرود

 ےریتروا۔ےہ اش ایج رم یک یکے ہ رتایضف بحاص شیمب روا ے د الطاقات یگدنز یبا ....:تااح یک وشے رم
 را مه ںیم نوقاز یک ویٹ ےن کت اوج روا ےگ ےنرکنش رومی شبکه کشم فیل

 _ ےگ وہ ہدزفو کت ںیم ےراوہک

 تے نشروا ےس یوم اظ عرض یک اد اروا ےس یے اے تایر اخ ت چنل

 ۰ چار اے ر اظ ےن در وک ےرھچچ ےر تقی الاڈ ماو ےک ےس ےک

 ٹر

 نر جا
 سم اکے یی اور چ دے ر آر وں وغلز وو روایت

 ١-ایکل ہد زے لک زرا

 کوچ فاات

 ےن فرطیکت یادع ےس

 ے لاثشع نا سی ےس الچ
 ةو وں 5 ٦ ںی

 و روسو یکی ا ںیم مھ

 وک ام ےن ںوہناے یی ایپ حر ں



 ںی و کروا لاق فا ےک ب ر ی توی هزا fer رج ...نورظنت ترا

 ۔ےںاتکا پاوا ے ےک یش ےک یر اہم ۱

 بج رواں ےہ عا ی تام ےک رہو 2ںیہ ےتدہ ئے ےک یئدردہ رب یاب ند ید بج دا هام تاما کرب

 ںو زو نشون جم ی آفر حت ل اقوام روکا و وک ن ورک زاردرواراوک د دش لقب ےک فی امن نوا

 اا کچ اے دلخ تنجوکں وھکمہں ونود ےن میں یم نجانلوھب نوک وتار نارام کے اتو یکی ت ل یک

 )کس کرم یکتا ریسک کووم رو روس لو راوی نم یداز آی گیج م روا نا ی ا

 اتر وا س کا رو ام لب بر هند ےوہ نادر ام ب ۴ر یش ےک سا 7 ید ی 7

 نت ل اب یک قد ےن دوا یکن تیاکش یکت رغاسم ےن ییہکک کا رای کتسفا و :
 لیاقت لس اس لایت ول ال سادات رک هر روایت نو

 دعب فیل اب ےس ات روا ٦ےک کر اپ رر کاپ ےس رام وترش ےس اک کای نا قاخا فیرمت

 ۵ ون مودایزے ل ۶ اوگشر دوجواپ ےک یھت بہ دوا زیزعودایزےس ںوتڑوجواپ ےک قافووروا تمایز یوگا دم

 نکے اهل وف ےن تاج سا جی نت ایل فور ار روا تسود ےن ےن شپ ک سسارواےہااھٹاددایکان بادھتاسےک یئادج ےن ذا یکرب

 دیگ دا ارم اوہ ورک تی الہ رات تنا ےک قرش اچ ام دوکی فا نورد

 4 پے انک دہع ےن ون ںیہ ھت ےک اپ ناداں اے ادرار نا / اپ اب راوسروا ےہ ا تا ےک رولا یتا ےک غوا

 اج اٹ او ےک یر ےل ےراھہ ذا ات 7لخبرج ںاہوے گرا رکےت ریز کوہ لب یھ ڈرو تاج فرط یک کس ئا ےارام

 لود < زار دو ول اس تب زود پس زاد رد کس هاشواپ لایه کت همه والا رواج e دعب ب رق ےہ

 لوپز ترا
 مش
 ۱ ن کل ےک ناروا وہاب ریت یزد انار ںوبتاکروا نوباتکں ترا : کر ںیئئ ےس ےک ر رر نج

 ` ےس یار وے اتوم یر اہ رن اک واحس تگ 1 یہ رر چے ںی ھی

 ےس باا ے رم ےک لوکس ےک ررر نک ل تم ےک فرط ناصر راوسپپ لول رم مرواس اتاج آن نافوطیم زارو بیش

 /ھ/ھ یار دار اینا

 علت سما ل وخ ںیم روا ںیہ ید ںیہ اچ یگ غ ےن بر ےک اوا یلغروا نی ت 7

 | یک یب رتی مارک اروا لاج دستت: لوس ضعاس باچ کر ت بج روا ےس تلف کا

 قو عسل کر و ےہ یلاپ فاصوج شا ضف کل را زيارت سیا قلم

 ے سین ؟ورروا | فاص ها ےس تبحم یب یمر وا فی تیر موو ےس یم ج ی ل واو ےک لوھپ تار وم... :فارخااکت گرج ٦

 رواےر هرز تیام ایاولن ور نب اساج اچ نم نیس تاک مقام کج اتےک لیک بادن یال ومروچ کارن روا

 یعرشیمموآ

 ابو سم

 یک نوزاد زاورد

 وآیرتمورد یے

 چ ر لر لخت ی اب

 کوی نم اع روا مالا ۓاسور ناز روا مالعالا نج ا آے رمی اپن ہدیصت تا ےک لوق ا ےن ساروا ”...:ہ ریا ارب تبدا ییا

 ا چ احا وو ہت دز لاف زار تب بنت ک ءاطاخ تسود ےک ںوہاشداپ يوج نواب صفرا او فی منا

 رشروا رول و اش ی تار سنت هک راس نوکر کس لا رژ گردد تارا ا

 ۔ےرک یب یشوکٹ اھگی کت ہی انعدوا ےن رکن شروکی فا یکف رام روا ےنالچوکن ابا یک



 سیر کروا لاق فلک برعوی هم تی ۵+ زا م۵ شر. نور نار اج
 ت سہ م۔ا. ہہ
 روا ے نشر تہب عی شماکل چے ریحروا ےہ دنلب ناش یب یتروا ںوہاترکب لاحم ےک س متا ےک فات ےک ال... سما 20 ۳
 ۱ لم لہجے رک رغ ناب زی م یلاوین کت حاضو ےس سی *ے ٹا کروا ںی اوج ےہ مال ق م کس اعا کن اشرت

 بیس اس لار دا کس بو تب ایکوکل وفد نا ےس ےھت ےک مالس ارگ چ ےک ہوا ت اےک ےڑوھکےک ناروا تاج
 ۔ے لگا ںیم رم ٹن انا ےک

 تر یادداشت لس اب ارد واست بالی ےن دن اوج ںی ns مہ :تالاع رگ

 گن ار وا اکو لوس تام شرک نم کر لخت فا لایک قاتل

 نور فن ی فر ےس اہ نور ےس رتا لم روا ے رک اتا یک الق وروا 2 ارگ ئانشور ےس یل ایم اکے اروا اے ہن اضاں سیرت 28

 -ںیہ ئگ و ہادیپ سس اد فاتح اس رم ںیم ےراب ےک ےن کب طاقت پآ اق ےادوجواپ ےک ںکاروا

 یڑب تہب تاپ جست منت رم کس ات ریت رو هود هستم کولر سر ترک یک واھ ےک سا :تاعلک یقارف

 راس اد ںیہ گولوجاوسےریتروا رک ات قوشر وا ںورکتیاظیکقتارف یمرگادواے اتکا !عس ی ایاروارول ز خرروسروا اے

 ا بسم لب ںیہ ے سو وتو ربا ںیہ ۓاڑود ےڑوھکےک ںوڑنکرم نریم یدک مد

 ۔ےات کت الخ وج لارف

 روا ںورکا ماس اک ئاو ےک ںویلیہ یئارکم ےس ںورخ ریت یبہ کےس اناج وک ش اخ یر م یت دلا سیل .... :ےوگ ہررگل اسرااکراعشا

 ٠ ےنردنسس ںیہنج ےہ ات اگل بیوکرہ وج ناوجہدیصت انی ددروا ںیہ کر اصقروا بتکہلمج یتا فرط یت آے سہروا ںوھیو ںیم کن یکل وا
 مولع ےک ود دایزے راعشا ۱۵ *ہوروا۔ےد ره ںیم ےراپ ےک ناروا ےدرکک اپ وک ادرا یکن ا اترا ای لرکل روس نا

 اوج نواب تپل تام لا / اکے ات لایخ یھب ےہ ایکوم يبوک مو

 را اپ بیج لیبیا یقرش ا سا ےن مه؟ بج ںوہ فقاو ےس تقوی اروا لوہہ فتاو العب یکے داراےک پآ روا ....:لیڈ اھکود
 ےدوجومد راشادیخ ساروا ںیہ یئوہ اض میا یف سا ںی ےس یش ناکں و اضاج شیر کا لین انک وے باج ےک پ آے
 ل ا ا ےہ یہی ےک ہرھج وروا ںورکں ع ام او ا ا ا یا کم مت یارک
 72 یوم سريال بج تی

 لنبایکاض اتا پاددع کیا یک اھت اس ےک ترذعم ےن ساردااچیید دیت یا 2ص و ہیک یا
 رک لا ات ین نا اچ اک تا ےک او رکا آی اکا ہک ن یکرٹ جس اھت نا یف اق اکس اسکور یصت قی( )ہک فرص سیم
 ضفاچ را _ تن سال اع ے اترکن ا قاو ےسا یقالطا فرصب وا۔ےہ ات اجوہ ناس آن ایمرد ےک او دوا زم ہے اتاج لدب تاب
 ۔ے یتا از ی ے اج اھ فلا ںیم لاحرہ ےسار طا کت شا کارم یک اوا تار ےک ناس آج کس لوقا خویش

 ےۓاہ ٢ نام آے نرش ل ماا تھ اکے ریھت راک اہکوکے کل م طخ یقرشم دیصتو روک ےم ےن ییرڈ کیہ... کله میم یا

 ارد اپ ذس یر وئا ئارب ےک ناطلسوکے ریصت روا ید رک یکن طاس ےن سیم یکایک ساروا لئ ھر دوا ایکی ایا ےن ٹین انچ
 ۔ایگوہ حئاضےردیصتوو را ۔ کن یھا گپ ےس نااطاسواے ریصق لاردا دت کاو کیہ ےس ےس ریما انس

 دو اب رضا ےہ ی اور نب وح ھت یاو رک رام ےس لاحےک جر نبدوحسیزو ےب ےن سا یم سج یرخرب اس طخ یا
 ۱ تنگ گل روا تواذب فالخےک ساوج ےنیجردوحسزوااھر امت

 ریس واچ ےس وہ ےک رک وایت یک تو زوار یتا ےک کووم آل اس ںی ےن وحر نب دو: ےس ات انچ :وریصقروا کی کار



 لپ و
 ںیہ وع روا ای

 2 رس
 ےس سیر راول پب آکا مجیک کو کت

 زار اےک ورن اہ ےک دس لا

 رگ کروا و وور ےن E مر
 هل رسا مر 4

 کا ار۶ ی اه لو هی ےنپا نر شا

 لک

 یکے ن آں یب ہبصقوکس ا عوبا ناطلس ےناو ناچ وہرادرجقتج ےن تالا نلا یک داد ہرابود ےن لینا شی نارود سئاروا...:یگرارھف وا کیا
 ےن یت جب ےک مور اہ وبا ناصع نال اھ ۔ ےاج الچچ فرط برف تاک تب یو درد ر وک ےس لاپ وہ وک دوا اد تا

 . یو تلف نوت ا; نا کی کتا

 ہو یں کرامت

 ہیحن روپ رکا کس اترا ن ایہ ںیم ی ہدایت یک اض ات اک ںوباتکے رھے سا ںیم سج یل ھڈ یک ۳ ارا ییا یا
 سای ساب ات کج ےک دہر یف سش مالک اک اشمروا توقےۓ الف ںیم ےراپ ےک اف ہے
 ۔ےدیما 1 کارش لاگ

 تاک اپ کب اوبا ری ےہ اھتنا چن ےن لات عاد تک ے ریت ہم

 س نایک ا ارل اما

 ات لو جود یش ےہ دا سنا ےن یبا

 اکو یا و

 2ئ. 0 ورض ںادنچ ہم سا یکے کر ےک نا ںیہ یک ول وصف دم ےراپ ےک سا تر خو تم سی ایک ۱

 -ھ یر معا کر مز نب فو نب ھی یاسا

 اس ین نوار یاس طرفین ا 1
 هل لوسر دمحم انالومو اندیس ٰیلع مالسلاو ۃولصلاو ہّللدمحلا

 رام خس عز تاز جے در رب ثبت ریس اس تشک +

 تداعس یر اھ ون ںیم اچ بوڈدناپ دوا بج ۔
 ورا ام اے ایر ایت کاخ ی 7 قوت ی ئادوا۔ےراونسے

 zr لاش سوتی طا کرت ج یر ا اھ یکت شادرب ےن پکی کی کس ج تک



 یورو شیت شل ب ی اوا + زا fe مثل ..نورظیا جرج

 وہ دق ےس ا "۶ ھ۹۹ پ٦

 7۲ زا اش 02 1

 یک یک یر ام سر
 ۔ےایاپ کت ادہاشمےراہمت |راھشا لگذ

 :ےرڑن یکن یر اقح مج رتاکراعشا نا :راعشا

 ل یوم انتم ےک رقت م کجا ےن وج یھئاھ ایج قلادخ اج ےک تست ردا تدافعےا

 ۱: “ےن اض ہے اچ ےب تار سا ےک یتا لس

 تک هستن ے اج اتوہ ہدایز لب تدجدوج واہ ےک ےن رزل رے زرو بش وو روا ںی ار مع ےس کے

 ۔اتچ ں یورک 2

 وسط رد لکل ذ زی اگے رکن و نایمرد ےک ناگ دوکل اوحاوجروا...: وار یم
 ِ ےہ ےس چوب روا ےن رکن تھر ےب رواوہ کرام ےک سیب یارب نگل قم اکی ئارب ںاہد ۔ےہ الاو ےن رک رت

 اماکن وو ممے 2 پیدا ی [ دس اح روا .:لئاترورض یک ف طی رسا

 یک مھ یارو ےس ہرن ہت ےس یری یک گر ذا اترکل ٥صاح جا تہب ہد رک ولس نرل دملا تام ےک ںوکولوج روا کت
 -ے یوزاو آل ےریت ےن یلاتادخ ںیم ےراب ےک لا ےہ اہ رو ہد وج رواہ اترکت قا

 لی وا رمان ی تے مکے اق ےن اد یا وطاب وک دب یکن اطلس ا ںیم طوخ ےس ا ےک پآ گا او نون یردیس

 RR دار ٹپ فرض ق ماس م اروا تای ہاطم اک اد ےل ےک اے توس پرچم کتک

 ےک کک

 سنا تو م سرو اےہ یر ہا یکروب جواں شا تمایز الت سرما روایات اندک لا یک کک

 اب ئل رخ امو ےل ےک ا زاو ی راد ان

 تما 0 نیس ی ی کت

 ۵ ا و4

 -ںیہ ےناو تلاہصاروا تلالجو ملع ر طی ا یک پ روا رکا اوت تاشہاوخ یک
۱ 

 تلا نکے یک احت اس روا تستی اب نت کت سا پا :روہظاکن ما ار

 ری ہنامز ںیہ ںاہج پ آں ین ںیہ تر ےتوہادیپ ماکدعب ےک مارا اہ روو
 آف یرحل تہب رصد ران لو هد اےس طل ےس اہ

 ایر اپ ۳ رت

 نمک اک ےک اوچا یک کم ٹی تا ےک ماس ےن یا 3 اا

 ۳ دق رش یشن 1 لایا اکے ری رخ شد اچ ے ایش یگ وفا باک ال ناسا

 .مکاض راو مکنع هللا یض ضر یدیس. :طخروا کیا
+( ۳ 2 

 ۳۹ فوق اے کل وم واو ت رع ےس پل مے ر بایماکش نج ںوزرآ لای وک آی لئ قل



 سوکر لات فک برود تے ھا ۷۸ شرب. نورلق اتر
 چ ر کوا رپ ہہ تدا کپ آرواوہ اه طاکت بوک اک ومو د ےہ ےک پ آ روا ںوہ لن سیم مضر اع ںیم

 لےک ںواملسمروا ے رک تاخاکک ادا ےہ اب رانا اکے تک ےلاو ےنوہ لزان سم برغم ںیم تدم لساوکب آتاقتااسب نو ناک

 کے ۳ ےک ںوراگدرب ےک ہردوشم ےک لاروارم زو ےک لاروا کس یامص تاک صرض یوم هک ناارواس دن نا رک

 تک ۔ے حور مانکور

 تک ج شیت اکص ح ار وااوہ تاب فالخےک رشد کک نی اہی ساواک الو اپ شی ےن سارا نی بیشی

 باک یاو یک اپ عدبا ناطلس ےن یم قت کک تں اہی ایگ ایپ ود ادب شے راب ےک بقرہ یک ےک ر یارو یا اوج ےک کارواں

 يب او ی اوہوچ ن اطم لا اوہ مولعس ےب رج ےس ںوراوسروا یک اطع تبحع یکن اوسقر نج جررف ےح ے رود ےن ہلا ےش ایک

 : ۔ے شل اکے کت اپ ےک

 اکو لار
 یک تاعقاو ےن ںی نیں یم عراخ ےس ضا عاد دصحاقم دان - فیلتر تام... آل لوک رور کت الام نا

 یکن اےس ماقم سا قت افوااسب ناں یہم ےگ وہ کک نایب یم ںوہکج ینا یتا تالا ہلکال اح ۔ےہ ای :ھکک ےل ےک ےن رکی اومدی زوک

 ۔ےانوہ ناک ن

 رک آں یم ہرجاقروا ۔ایگ آں یاد ہرا سم ےس یلابربم یک للادحب ےک یگشادا یک ضیبرف ...:تاجق ام ھت اس ےک ناطاس کن ولف ا

 الم تا ےک تانغ یک ولس ناک دد لاکھ تاس ر یم یکے اطلس یکتا ال ےس اطا

 ایکر کرد ےس اوز آل ا ےس ےن یلاھت ارایش تبیععم کیا ناطلس نسب کا. :پ تموکک تو راپود نئاطلس ۱

 ےس طی تا فسا ترامپ لاو اس ادغ ناگرب ایام تسویه اختر وار انا اروا

 ۱ ۔ایابرفاطع لالجوءاچ انکو

 روا یگزوارداچ یکی تب شوگ 92 ۔ اید انب لایشخوراپود ےک وہ ے رک ولس نضر یتا ے ر یم ےک ناطلس : ق شون ورلغ یا

 -ایگھٹیہ کوہ کلتک لا سیب ک تاک تیام

 2 فراعتم ےس تایطحےک یاب ربمینپاہکےہ اعدے یلاھت دوا سف۔ایکوہہ لوخش ںیم یار ہت سرد سیب خام نین

 ےک تان نت ) سنو سا ےہ تاب یخ آ یکریم یب ےر کم تا اھج یہی اص للامعارواےرکز اردو کن اد ےک سو لب مهم

 -.لارف کروم کریم نسرین بان لمس

 بآملا نسح یا یداهلاو باوصللهتمحرب قفوملا هلو

 هلآ یلعو دمحم نالومو اندیس یلع مالسلاو ةولصلاو
 نيملاعلا بر هلل دمحلاو هباحصاو

 متشه دلج نودلخ نبا خيرات ماتتخا هلل دمحلا


